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.قانون.رقم.)9(.ل�صنة.2016
ب�صاأن.الموا�صفات.والمقايي�س

نحن.حمد.بن.عي�صى.اآل.خليفة...............ملك.مملكة.البحرين.
بعد الطالع على الد�شتور،

وعلى املر�شوم بقانون رقم )14( ل�شنة 1973 ب�شاأن تنظيم الإعالنات،
وعلى القانون رقم )3( ل�شنة 1975 ب�شاأن ال�شحة العامة، وتعديالته،

وعلى قانون العقوبات ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )15( ل�شنة 1976، وتعديالته،
وعلى املر�شوم بقانون رقم )6( ل�شنة 1977 اخلا�س باملوازين واملقايي�س واملكاييل، املعدل 

باملر�شوم بقانون رقم )8( ل�شنة 1983، 
اإلى اتفاقية املنظمة  وعلى املر�شوم بقانون رقم )8( ل�شنة 1977 باملوافقة على الن�شمام 

العربية للموا�شفات واملقايي�س بجامعة الدول العربية،
وعلى املر�شوم بقانون رقم )3( ل�شنة 1985 ب�شاأن مراقبة املواد الغذائية امل�شتوردة،

وعلى املر�شوم بقانون رقم )16( ل�شنة 1985 يف �شاأن املوا�شفات واملقايي�س، املعدل باملر�شوم 
بقانون رقم )13( ل�شنة 1992، 

وعلى قانون التجارة ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )7( ل�شنة 1987، وتعديالته،
وعلى املر�شوم بقانون رقم )6( ل�شنة 1990 يف �شاأن الرقابة على املعادن الثمينة،

والأحجار ذات  اللوؤلوؤ  الرقابة على  �شاأن  ل�شنة 1990 يف  بقانون رقم )10(  املر�شوم  وعلى 
القيمة،

وعلى املر�شوم بقانون رقم )7( ل�شنة 1994 بالت�شديق على وثيقة تاأ�شي�س منظمة التجارة 
الدولية،

وعلى املر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 1996 ب�شاأن البيئة، املعدل باملر�شوم بقانون رقم )8( 
ل�شنة 1997،

 ،2002 ل�شنة   )46( رقم  بقانون  باملر�شوم  ال�شادر  اجلنائية  الإجراءات  قانون  وعلى 
وتعديالته، 

وعلى القانون رقم )33( ل�شنة 2005 باملوافقة على النظام الأ�شا�شي لهيئة التقيي�س لدول 
جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية،

وعلى القانون رقم )11( ل�شنة 2006 ب�شاأن العالمات التجارية، املعدل بالقانون رقم )3( 
ل�شنة 2011،

وعلى القانون رقم )35( ل�شنة 2012 ب�شاأن حماية امل�شتهلك،
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وعلى القانون رقم )6( ل�شنة 2014 باملوافقة على قانون )نظام( العالمات التجارية لدول 
جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية،

وعلى القانون رقم )62( ل�شنة 2014 ب�شاأن مكافحة الغ�س التجاري،
وعلى املر�شوم بقانون رقم )27( ل�شنة 2015 ب�شاأن ال�شجل التجاري،

واللجان  املجال�س  واأع�شاء  روؤ�شاء  مكافاآت  ب�شاأن   2014 ل�شنة   )19( رقم  املر�شوم  وعلى 
احلكومية،

اأقر جمل�س ال�شورى وجمل�س النواب القانون الآتي ن�شه، وقد �شدقنا عليه واأ�شدرناه:
مادة.)1(

التالية املعاين املو�شحة قرين كل  للكلمات والعبارات  القانون يكون  اأحكام هذا  يف تطبيق 
منها، ما مل يقت�ِس �شياُق الن�س خالَف ذلك.

الوزارة: الوزارة املخت�شة ب�شئون التجارة.
الوزير: الوزير املخت�س ب�شئون التجارة.

الإدارة.املخت�صة: اإدارة املوا�شفات واملقايي�س بالوزارة. 
اللجنة.الوطنية: اللجنة الوطنية للموا�شفات واملقايي�س املن�شاأة مبقت�شى هذا القانون.

اأو  والتعليمات  القواعد  واملتكرر،  العتيادي  لال�شتخدام  حتدد  وثيقة  القيا�صية:  املوا�صفات.
اخل�شائ�س للمنتجات اأو العمليات وطرق الإنتاج ذات العالقة، والتي ل يكون التقيد بها اإلزاميًا، 
وقد ت�شمل اأو تبحث ب�شكل خا�س امل�شطلحات والتعاريف والتعبئة، ومتطلبات و�شع العالمات اأو 

املل�شقات التي تنطبق على املنتجات اأو العمليات اأو طرق الإنتاج.
املوا�صفات.القيا�صية.الوطنية: املوا�شفات القيا�شية ال�شادرة عن الوزارة. 

اللوائح.الفنية: وثيقة اإلزامية حتدد خ�شائ�س املنتجات والعمليات املرتبطة بها وطرق اإنتاجها، 
والتعاريف  امل�شطلحات  خا�س  ب�شكل  ت�شمل  وقد  بها.  املعمول  الإدارية  القواعد  ذلك  يف  مبا 
والتعبئة، ومتطلبات و�شع العالمات اأو املل�شقات والتي تنطبق على املنتجات اأو العمليات اأو طرق 
الإنتاج، وهي قد تكون لوائح فنية خا�شة باأي منتج اأو قد تكون لوائح فنية عامة حتدد املتطلبات 

العامة ل�شالمة املنتجات التي ل تتوفر ب�شاأنها لوائح فنية خا�شة.
اللوائح الفنية الوطنية: اللوائح الفنية ال�شادرة عن الوزارة.

اإجراءات تقومي املطابقة: جمموعة الإجراءات التي تهدف اإلى التحقق من اأن متطلبات محددة يف 
اللوائح الفنية الوطنية اأو املوا�شفات القيا�شية الوطنية قد مت ا�شتيفاوؤها، وت�شمل اإجراءات تقومي 
املطابقة، اإجراءات �شحب العينات والختبار والتفتي�س والتقييم والت�شجيل والعتماد والإقرار 
الإجراءات  تلك  من  م�شرتكة  اإجراءات  اأية  وكذلك  واخلدمات  للمنتجات  ال�شهادات  واإ�شدار 

بهدف �شمان التحقق من املطابقة. 
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تقوم  والتي  الإدارة  تلك  لها  ترخ�س  التي  اجلهة  اأو  املخت�شة  الإدارة  املطابقة:  تقومي. جهة.
باإجراءات تقومي املطابقة.

كفاءتها  على  ر�شمية  ب�شورة  تدلل  مطابقة  تقومي  جلهة  ثالث  طرف  من  م�شادقة  العتماد: 
لتنفيذ مهام تقومي مطابقة محددة. 

املخترب.املعتمد: مخترب الفح�س اأو الختبار اأو املعايرة الذي مت منحة العتماد. 
اإقرار املطابقة للدللة  اأو  عالمة للمطابقة ذات �شكل خا�س تو�شع على املنتج  �صارة.املطابقة:.

على مطابقة املنتج للمتطلبات الأ�شا�شية الواردة يف الالئحة الفنية الوطنية اخلا�شة به.
مطابقة  ال�شلعة  هذه  اأن  على  وتدل  معينة  ل�شلعة  منحها  يتم  التي  العالمة  اجلودة:  عالمة.

للموا�شفات القيا�شية املعنية بها. 
�صهادة.املطابقة: الوثيقة التي توؤكد باأن ال�شلعة اأو اخلدمة اأو طرق الإنتاج واأنظمة الإدارة مطابقة 

للموا�شفات القيا�شية اأو اللوائح الفنية.
وكذلك  والعملية  النظرية  اجلوانب  يت�شمن  الذي  القيا�شات  علم  )املرتولوجيا(:  املقايي�س.

ارتياب القيا�س يف حقول العلوم والتقنية وتطبيقها. 
اأداة.القيا�س: هي و�شيلة تقنية معدة لأغرا�س القيا�س. 

اأدوات.القيا�س.القانونية: هي اأدوات القيا�س املطابقة جلميع املتطلبات القانونية الإلزامية وفقّا 
للمر�شوم بقانون رقم )6( ل�شنة 1977 املعدل باملر�شوم بقانون رقم )8( ل�شنة 1983 اخلا�س 

باملوازين واملقايي�س واملكاييل.  
املعايرة: عملية يتم من خاللها حتديد العالقة بني قيمة معيار قيا�س مع القيمة التي تعطيها 

منظومة قيا�س، تتم حتت ظروف محددة وتت�شمن حتديد قيمة الرتياب بالقيا�س. 
املرتولوجيا.القانونية: هو ذلك اجلزء من املرتولوجيا املتعلق باملتطلبات القانونية الإلزامية 
للقيا�س ووحدات القيا�س واأدوات القيا�س وطرق القيا�س، ويتم ممار�شتها من قبل جهات ر�شمية 

معتمدة. 
املرتولوجيا.ال�صناعية: هو ذلك اجلزء من املرتولوجيا الذي يتعلق بدقة القيا�شات امل�شتخدمة 

يف ال�شناعة ويف العمليات الإنتاجية.
اأو  مكتوبة  اأخرى  و�شفية  بيانات  اأية  اأو  �شورة  اأو  ماركة  اأو  عالمة  اأو  م�شتند  البيان:   بطاقة.

مطبوعة اأو مختومة اأو مو�شوعة على عبوة املنتج اأو ترفق بها بطريقة غري قابلة لالإزالة.
العبوة: مادة يعباأ فيها املنتج لبيعها كوحدة م�شتقلة �شواء كان بتغليفها كليًا اأو جزئيًا وقد ت�شتمل 
واللوائح  املوا�شفات  بح�شب  اأو  امل�شتهلك،  الأغلفة عند عر�شها على  اأنواع من  اأو  على وحدات 

الفنية املعتمدة.
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مادة.)2(
تكون الإدارة املخت�شة هي املرجع الوحيد املعتمد للتوحيد القيا�شي و�شبط جودة الإنتاج، 

وو�شع املوا�شفات القيا�شية الوطنية، واإ�شدار اللوائح الفنية الوطنية.
وتهدف الإدارة املخت�شة اإلى حتقيق ما ياأتي: 

1- تبني نظام وطني للموا�شفات واملقايي�س وفقا للممار�شات الدولية املتبعة.
2- املحافظة على ال�شحة وال�شالمة العامة للم�شتهلك وحمايته من الغ�س والغنب، وكذا املحافظة 

على البيئة.
3- �شمان جودة ال�شلع وفقًا للموا�شفات القيا�شية.

4- رفع الكفاءة الإنتاجية وحت�شني �شمعة املنتجات الوطنية ونوعيتها وحتديد الو�شائل القيا�شية 
للعمل والإنتاج لتحقيق النمو القت�شادي.

مادة.)3(
تتولى الإدارة املخت�شة يف �شبيل حتقيق اأهدافها املهام وال�شالحيات الآتية:

1- و�شع وتعديل واإلغاء املوا�شفات القيا�شية الوطنية وعر�شها على اللجنة الوطنية لعتمادها. 
ون�شر ما يتم اعتماده منها. 

2- اإعداد وتعديل واإلغاء اللوائح الفنية الوطنية ون�شرها بعد اإ�شدارها من الوزير.
3- و�شع وتنفيذ اإجراءات تقومي املطابقة ومنح �شهادات و�شارات املطابقة للوائح الفنية الوطنية.

4- اإعداد واعتماد الأدلة الإر�شادية اخلا�شة باملوا�شفات واملطابقة واملقايي�س.
5- اإ�شدار ون�شر وبيع املطبوعات املتعلقة باملوا�شفات واملطابقة واملقايي�س.

النهائية  اأو  اأو �شبه امل�شنعة  التحقق من مطابقة املنتجات املحلية وامل�شتوردة �شواء اخلام   -6
للوائح الفنية املعتمدة.

املتعلقة  التدريب  اأو  ال�شت�شارات  اأو  املطابقة  �شهادات  منح  اأن�شطة  مزاولة  رخ�س  اإ�شدار   -7
باملوا�شفات واملطابقة واملقايي�س، وذلك وفقًا لل�شروط وال�شوابط التي حتددها الوزارة.

القيا�شية  للموا�شفات  املطابقة  و�شارات  �شهادات  ا�شتخدام  واإلغاء  ووقف  وجتديد  اإ�شدار   -8
الوطنية واللوائح الفنية الوطنية املعتمدة وعالمات اجلودة اأو املطابقة للمنتجات املختلفة، 

والت�شديق على �شهادات و�شارات املطابقة التي ت�شدر عن الغري.
وفقًا  اأخرى  لدول  امل�شدرة  للمنتجات  وعالمات  �شهادات  واإلغاء  ووقف  وجتديد  اإ�شدار   -9

ملتطلبات تلك الدول وال�شروط وال�شوابط التي حتددها الوزارة.
10- اعتماد معايري القيا�س الوطنية املرجعية ملعايرة اأدوات القيا�س والقيام باأعمال املرتولوجيا 

القانونية وال�شناعية.
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11- القيام مبهام جهة ال�شتعالم ملنظمة التجارة العاملية فيما يتعلق باتفاقية املعوقات الفنية 
للتجارة.

والإقليمية  الدولية  بالتفاقيات  يتعلق  فيما  البحرين  مملكة  والتزامات  حقوق  مراعاة   -12
والثنائية ذات ال�شلة بهذا القانون.

13- التعاون والتن�شيق مع الهيئات واملنظمات والأجهزة التي تعمل يف جمال املوا�شفات واملقايي�س 
وتقومي املطابقة، واقرتاح النت�شاب اإليها، ومتثيل اململكة يف اجتماعاتها.

14- حت�شيل الر�شوم نظري اخلدمات التي تقدمها وفقًا للمادة )16( من هذا القانون.
15- التو�شية بت�شكيل اللجان امل�شاندة لأن�شطة الإدارة على اأن ي�شدر بها قرار من الوزير. 

16- اإن�شاء وت�شغيل مختربات وطنية لدعم اأن�شطة الإدارة، اأو ال�شتعانة باملختربات املتواجدة 
بالقطاع اخلا�س محليًا واإقليميًا ودوليًا.

17- ال�شتعانة مبراكز الدرا�شات والبحوث لدعم اأن�شطة الإدارة.
ون�شر  الوثائق  بحفظ  والقيام  واملقايي�س  واملطابقة  املوا�شفات  باأن�شطة  الوعي  ن�شر   -18

الإح�شائيات واملعلومات املتعلقة بها.
مادة.)4(

الوزير وع�شوية مدير  برئا�شة  واملقايي�س«  للموا�شفات  الوطنية  »اللجنة  ت�شمى  تن�شاأ جلنة 
الإدارة املخت�شة وعدد ل يزيد عن خم�شة من ممثلي اجلهات ذات العالقة باأعمال املوا�شفات 
واملطابقة واملقايي�س، وعلى األ تقل درجة كٍل منهم عن مدير اإدارة وثالثة اأع�شاء تر�شحهم غرفة 

جتارة و�شناعة البحرين وع�شوين من ذوي اخلربة والخت�شا�س بر�شحهما الوزير.
وي�شدر بت�شكيل اللجنة قرار من رئي�س جمل�س الوزراء بناء على تر�شيح الوزير وبالتن�شيق 
مع الوزارات واجلهات املعنية وغرفة جتارة و�شناعة البحرين، وتكون مدة الع�شوية يف اللجنة 

اأربع �شنوات قابلة للتجديد ملدتني مماثلتني. 
وتختار اللجنة يف اأول اجتماع لها نائبًا للرئي�س يحل محل الرئي�س يف حالة غيابه.

لأن�شطة  امل�شاندة  واللجان  عنها  املنبثقة  واللجان  اللجنة  اأع�شاء  مكافاأة  بتحديد  وي�شدر 
الإدارة املخت�شة قرار من رئي�س جمل�س الوزراء.

مادة.)5(
تخت�س اللجنة الوطنية مبا ياأتي:

1- و�شع ال�شيا�شة العامة للموا�شفات واملقايي�س.
2- اعتماد املوا�شفات القيا�شية الوطنية واللوائح الفنية الوطنية.

3- ت�شكيل اللجان الفنية للم�شاهمة يف اإعداد ودرا�شة م�شاريع املوا�شفات، ويجب اأن ت�شم هذه 
اللجان يف ت�شكيلها ممثلني عن املنتجني والتجار وامل�شتهلكني واجلهات املعنية وذوي اخلربة.

4- و�شع الالئحة الداخلية ل�شري عمل اللجنة.
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مادة.)6(
ال�شرورة  دعت  وكلما  الأقل  على  ال�شنة  يف  مرات  اأربع  اجتماعاتها  الوطنية  اللجنة  تعقد 
ح�شره  اإذا  �شحيحًا  الجتماع  ويكون  الرئي�س.  غياب  عند  نائبه  اأو  رئي�شها  من  بدعوة  لذلك، 

اأغلبية الأع�شاء بحيث يكون من بينهم رئي�س اللجنة اأو نائبه.
ويجوز للجنة اأن تدعو من تراه منا�شبًا من ذوي اخلربة والخت�شا�س حل�شور اجتماعاتها 

لال�شتئنا�س براأيه دون اأن يكون له حق الت�شويت.
وت�شدر اللجنة قراراتها بالأغلبية املطلقة لعدد الأع�شاء احلا�شرين وعند ت�شاوي الأ�شوات 

ُيرجح اجلانب الذي منه رئي�س الجتماع.
وللجنة يف �شبيل قيامها مبهامها اأن تفو�س جلنة من اأع�شائها يف بع�س اخت�شا�شاتها. 

مادة.)7(
تطلق عبارة »موا�شفات قيا�شية وطنية« وعبارة »لوائح فنية وطنية« على املوا�شفات واللوائح 
الفنية التي ت�شدر طبقًا لهذا القانون فقط، ول يجوز دون ترخي�س كتابي من الإدارة املخت�شة 
ا�شتخدام اأية عالمة اأو �شكل اأو رمز اأو اإ�شارة يفهم اأنها تعني »موا�شفات قيا�شية بحرينية« اأو 
»موا�شفات بحرينية« اأو ما �شابه هذه العبارات اأو اأي اخت�شار لها �شواء باللغة العربية اأو باأية 

لغة اأخرى. 
مادة.)8(

ُي�شدر الوزير القرارات اخلا�شة باملوا�شفات واملقايي�س الوطنية واللوائح الفنية الوطنية، وتن�شر 
تلك القرارات يف اجلريدة الر�شمية.

مادة.)9(
احلكومية  اجلهات  على  ويتعني  ال�شترياد،  لعمليات  اأ�شا�شًا  الوطنية  الفنية  اللوائح  تعترب 
اإل يف  وم�شرتياتها  اللوائح يف معامالتها  بتلك  اللتزام  واخلا�شة  العامة  واملوؤ�ش�شات  والهيئات 
على  بناء  الوزراء  جمل�س  من  قرار  بها  ي�شدر  والتي  العامة  امل�شلحة  تقت�شيها  التي  احلالت 

عر�س الوزير.
مادة.)10(

يجوز للوزير بناًء على تو�شية الإدارة املخت�شة اعتبار اللوائح الفنية لبلدان اأخرى معادلة 
للوائح الفنية الوطنية، اإذا تبني اأنها حتقق اأهداف اللوائح الفنية الوطنية ب�شورة كافية.

كما يجوز للوزير بناًء على تو�شية الإدارة املخت�شة اعتبار نتائج اإجراءات تقومي املطابقة يف 
بلدان اأخرى معادلة لالإجراءات الوطنية املطبقة وذلك وفقًا لالتفاقيات الدولية املن�شمة اإليها 

اململكة.
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وللوزير بناًء على تو�شية الإدارة املخت�شة اعتماد وتطبيق اللوائح الفنية اأو اإجراءات تقومي 
املطابقة ذات العالقة باملنتج يف احلال اإذا ا�شتدعت ذلك اأ�شباب ملحة تتعلق بالأمن الوطني اأو 
القت�شاد الوطني اأو املعتقدات الدينية اأو مبتطلبات ال�شالمة العامة والبيئة وال�شحة دون اإتباع 

الإجراءات املقررة يف هذا ال�شاأن.
مادة.)11(

تتولى الإدارة املخت�شة مراقبة تطبيق اللوائح الفنية املعتمدة، ويجوز لها اأن تفو�س اأية جهة 
اأخرى يف جمال محدد من اخت�شا�شها ولفرتة زمنية محددة.

مادة.)12(
يتحمل ال�شانع املحلي والتاجر م�شوؤولية �شالمة منتجاتهما يف الأ�شواق املحلية وتنفيذ كافة 

اإجراءات تقومي املطابقة الالزمة للمنتج.
مادة.)13(

للوزارة احلق يف منع تداول اأي منتج اأو عر�شه بغر�س البيع حلني التاأكد من مطابقته للوائح 
الفنية الوطنية وذلك خالل فرتة زمنية منا�شبة، ومع مراعاة طبيعة املنتج.

واإذا جاءت نتائج الفح�س والختبار املنفذة على العينات املاأخوذة، والتي جتريها الإدارة 
املخت�شة يف اأحد املختربات التي حتددها، مطابقة للوائح الفنية الوطنية، فاإن الوزارة تتحمل 
يلتزم  التاجر  اأو  ال�شانع  فاإن  اأما يف حالة عدم املطابقة  الذي مت،  الفح�س والختبار  تكاليف 

ب�شداد كافة التكاليف التي حتملتها الإدارة املعنية لإجراء الفح�س والختبار.
مادة.)14(

مينع ت�شنيع اأو ا�شترياد اأو تداول املنتجات الآتية:
1- املنتجات غري املطابقة للوائح الفنية املعتمدة.
2- املنتجات ال�شارة بال�شحة وال�شالمة والبيئة.

3- املنتجات غري املالئمة للغر�س الذي �شنعت من اأجله. 
4- املنتجات غري املو�شح عليها بلد املن�شاأ. 

واأماكن  املخالفة  املنتجات  تتخذ �شد  التي  التحفظية  الإجراءات  الوزير  بقرار من  وحتدد 
ت�شنيعها وتخزينها وعر�شها.

مادة.)15(
العامة واخلا�شة  واملوؤ�ش�شات  والهيئات  اأن تطلب من اجلهات احلكومية  املخت�شة  لالإدارة 
املعلومات والتقارير والإح�شاءات التي حتتاجها يف حدود اخت�شا�شها، وعلى هذه اجلهات اأن 

تزودها مبا تطلبه. 
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مادة.)16(
ت�شدر بقرار من الوزير، بعد موافقة جمل�س الوزراء، فئات الر�شوم املقررة على اخلدمات 

التي تقدم طبقًا لأحكام هذا القانون.
مادة.)17(

يكون ملوظفي الإدارة املخت�شة الذين ي�شدر بندبهم قرار من وزير العدل بالتفاق مع الوزير 
�شفة ماأموري ال�شبط الق�شائي، وذلك بالن�شبة للجرائم واملخالفات املن�شو�س عليها يف هذا 

القانون والتي تقع يف دوائر اخت�شا�شهم وتكون متعلقة باأعمال وظائفهم.
ويكون لهوؤلء املوظفني حق دخول الأماكن واملحال ذات ال�شلة و�شبط املخالفات وحترير 

املحا�شر الالزمة.
وحتال املحا�شر املحررة عن هذه املخالفات اإلى النيابة العامة بقرار ي�شدر من الوزير اأو 

من يفو�شه.
مادة.)18(

مع عدم الإخالل بامل�شئولية اجلنائية اأو املدنية، للوزير احلق يف اأن يوجه – بناًء على تو�شية 
الإدارة املخت�شة – اإنذارًا اإلى املن�شاآت املخالفة بكتاب م�شجل بعلم الو�شول بت�شحيح الأعمال 
املخالفة لأحكام هذا القانون خالل مدة منا�شبة حتدد لذلك، فاإذا امتنعت عن التنفيذ يكون 
اأو  اإلى حني زوال �شبب املخالفة  بالتحفظ على امل�شبوطات محل املخالفة  اإ�شدار قرار  للوزير 

�شدور حكم ق�شائي.
ويجوز لذوي ال�شاأن التظلم من هذا القرار لدى الوزير املخت�س خالل ثالثني يومًا من تاريخ 
اإعالنه، ويلتزم الوزير بالرد على التظلم خالل خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ تقدميه واإل عد ذلك 

مبثابة رف�س للتظلم.
تاريخ  من  يومًا  �شتني  خالل  املخت�شة  املحكمة  اأمام  الوزير  قرار  يف  الطعن  ميعاد  ويكون 

اإعالن ذوي ال�شاأن برف�س التظلم اأو من تاريخ اعتبار التظلم مرفو�شًا.
مادة.)19(

ُيعاقب باحلب�س مدة ل تتجاوز ثالث �شنوات وبغرامة ل تقل عن مائة دينار ول تزيد على 
ع�شرة اآلف دينار اأو باإحدى هاتني العقوبتني كل من ارتكب فعاًل من الأفعال الآتية:

1- ت�شنيع اأو بيع اأو ا�شتعمال اأدوات قيا�س غري قانونية اأو التالعب باأدوات القيا�س القانونية.
2- منع ماأموري ال�شبط الق�شائي من دخول اأي م�شنع اأو محل جتاري اأو م�شتودع اأو اأي مرفق 

ملمار�شة مهام وظائفهم.
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3- التالعب باأي ختم اأو دمغة اأو عالمة ت�شتعملها الإدارة اأو تقرير اأو �شهادة �شادرة عنها.  
اأو خدمات للبيع غري مطابقة للوائح الفنية الوطنية  اأو عر�س منتجات  اأو ا�شترياد  4- ت�شنيع 
اأو �شارة بال�شحة وال�شالمة والبيئة اأو غري مالئمة للغر�س الذي �شنعت من اأجله اأو غري 

مو�شح عليها بلد املن�شاأ.       
5- بيع اأو عر�س للبيع موا�شفات فنية وطنية اأو القيام باإطالق عبارات اأو اأ�شكال اأو رموز يفهم 

منها اأنها موا�شفات وطنية باملخالفة لأحكام هذا القانون. 
بيان  بطاقات  اأو  عبوات  بطباعة  والقيام  البيان،  بطاقة  على  الواردة  باملعلومات  التالعب   -6

مزورة.   
7- تدوين عبارة على بطاقة البيان توحي باأنها مطابقة للموا�شفات القيا�شية اأو اللوائح الفنية 

دون احل�شول على موافقة خطية من املوؤ�ش�شة اأو اجلهة ذات العالقة.
ويف حالة الإدانة حتكم املحكمة مب�شادرة املواد املخالفة ويجوز ن�شر ملخ�س حكم الإدانة 
يف جريدتني يوميتني على نفقة املحكوم عليه، ويجوز لها اأن تاأمر بغلق املحل ملدة ل تزيد على 
ثالثة اأ�شهر، ويجوز للوزير يف حالة تكرار املخالفة اأن ياأمر بغلق املحل اإداريًا ملدة ل تزيد على 

ثالثة اأ�شهر دون انتظار للحكم اجلنائي.
ومع عدم الإخالل مب�شئولية ال�شخ�س الطبيعي ي�شاأل ال�شخ�س العتباري جنائيًا اإذا ارتكبت 
اأي جرمية من اجلرائم املن�شو�س عليها يف هذا القانون با�شمه اأو حل�شابه وبوا�شطة اأحد اأجهزته 
اأو ممثليه اأو اأحد العاملني لديه ويحكم عليه بغرامة تعادل الغرامة املقررة للجرمية التي وقعت.

ويجوز للمحكمة اأن تق�شي بوقف ن�شاط ال�شخ�س العتباري املتعلق باجلرمية ملدة ل تزيد 
باإلغاء  اأو  الن�شاط ملدة ل تتجاوز خم�س �شنوات  العود يجوز احلكم بوقف  على �شنة، ويف حالة 

الرتخي�س ال�شادر مبزاولة الن�شاط نهائيًا.
ويف جميع الأحوال تق�شي املحكمة يف حالة الإدانة مب�شادرة امل�شبوطات ويجوز ن�شر ملخ�س 

احلكم يف جريدتني يوميتني على نفقة املحكوم عليه.
مادة.)20(

حكم  وكل  واملقايي�س،  املوا�شفات  �شاأن  يف   1985 ل�شنة   )16( رقم  بقانون  املر�شوم  ُيلغى 
يتعار�س مع اأحكام هذا القانون.

مادة.)21(
ي�شدر الوزير الالئحة التنفيذية لهذا القانون خالل �شتة اأ�شهر من تاريخ العمل به.
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القرارات  هذه  ت�شدر  اأن  واإلى  القانون  هذا  اأحكام  لتنفيذ  الالزمة  القرارات  ي�شدر  كما 
ي�شتمر العمل بالقرارات املعمول بها وقت �شدور هذا القانون فيما ل يتعار�س مع اأحكامه.

مادة.)22(
على رئي�س جمل�س الوزراء والوزراء – كل فيما يخ�شه - تنفيذ اأحكام هذا القانون، وُيعمل 

به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�شمية.
               

ملك.مملكة.البحرين
حمد.بن.عي�صى.اآل.خليفة

�شدر يف ق�شر الرفاع:
بتاريخ: 11 رجـب 1437هـ
املوافق: 18 ابريل 2016م
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.اأمر.ملكي.رقم.)19(.ل�صنة.2016
بتعيين.ع�صو.بالمحكمة.الد�صتورية

نحن.حمد.بن.عي�صى.اآل.خليفة.......................ملك.مملكة.البحرين.
بعد الطالع على الد�شتور،

وعلى املر�شوم بقانون رقم )27( ل�شنة 2002 باإن�شاء املحكمة الد�شتورية املعدل باملر�شوم 
بقانون رقم )38( ل�شنة 2012،

وعلى الأمرامللكي رقم )17( ل�شنة 2007 بتعيني ع�شو باملحكمة الد�شتورية،

اأمرنا.بالآتي:
املادة.الأولى

ُتعني الدكتورة منى جا�شم محمد الكواري ع�شوًا باملحكمة الد�شتورية، وتكون مدة ع�شويتها 
خم�س �شنوات،

املادة.الثانية
ُيعمل بهذا الأمر من تاريخ �شدوره، وُين�شر يف اجلريدة الر�شمية.

ملك.مملكة.البحرين
حمد.بن.عي�صى.اآل.خليفة

�شدر يف ق�شر الرفاع:
بتاريخ: 17 رجــب 1437هـ
املوافق: 24 اأبريل 2016م
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.اأمر.ملكي.رقم.)20(.ل�صنة.2016
.بتكليف.ولي.العهد.نائب.القائد.الأعلى

القيام.بمهام.الحكم

نحن.حمد.بن.عي�صى.اآل.خليفة.......................ملك.مملكة.البحرين.
بعد الطالع على الد�شتور،

اأمرنا.بالآتي:
املادة.الأولى

ُيعهد اإلى ويل عهدنا نائب القائد الأعلى �شاحب ال�شمو امللكي الأمري �شلمان بن حمد بن 
عي�شى اآل خليفة القيام مبهام احلكم نيابة عنا اأثناء مدة غيابنا يف اخلارج،

املادة.الثانية
ُيعمل بهذا الأمر من تاريخ �شدوره، وُين�شر يف اجلريدة الر�شمية.

ملك.مملكة.البحرين
حمد.بن.عي�صى.اآل.خليفة

�شدر يف ق�شر الرفاع:
بتاريخ: 19 رجــب 1437هـ
املوافق: 26 اأبريل 2016م
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.مر�صوم.رقم.)27(.ل�صنة.2016
.بالعفو.الخا�س.عما.تبقى.من.مدة.العقوبة.ال�صالبة.للحرية

المحكوم.بها.في.اإحدى.الدعاوى

نحن.حمد.بن.عي�صى.اآل.خليفة...................ملك.مملكة.البحرين.
بعد الطالع على الد�شتور،

وعلى قانون العقوبات ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )15( ل�شنة 1976، وتعديالته، وعلى 
الأخ�س املادتني )90( و)91( منه،

 ،2002 ل�شنة   )46( رقم  بقانون  باملر�شوم  ال�شادر  اجلنائية  الإجراءات  قانون  وعلى 
وتعديالته،

وبناًء على عر�س وزير الداخلية،
وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

ر�صمنا.بالآتي:
املادة.الأولى

ي�شقط ما تبقى من مدة العقوبة ال�شالبة للحرية املحكوم بها على تقي عبداهلل محمد تقي 
ميدان )الرقم ال�شخ�شي 880812605( يف الق�شية رقم )2012/10664(.

املادة.الثانية
على وزير الداخلية تنفيذ هذا املر�شوم ، وُيعمل به من تاريخ �شدوره، وُين�شر يف اجلريدة 

الر�شمية.
ملك.مملكة.البحرين

حمد.بن.عي�صى.اآل.خليفة
رئي�س.جمل�س.الوزراء

خليفة.بن.�صلمان.اآل.خليفة
الفريق.الركن

وزيـــر.الـداخليــة
را�صد.بن.عبداهلل.اآل.خليفة

�شدر يف ق�شر الرفاع:
بتاريـخ : 13 رجـــب 1437هـ
املوافق : 20 اأبـريـل 2016م
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.مر�صوم.رقم.)28(.ل�صنة.2016
.بتعيين.وكيل.م�صاعد.في.وزارة.الأ�صغال
و�صئون.البلديات.والتخطيط.العمراني

نحن.حمد.بن.عي�صى.اآل.خليفة............ملك.مملكة.البحرين.
بعد الطالع على الد�شتور،

املعدل   ،2010 ل�شنة   )48( رقم  بقانون  باملر�شوم  ال�شادر  املدنية  اخلدمة  قانون  وعلى 
باملر�شوم بقانون رقم )69( ل�شنة 2014، ولئحته التنفيذية ال�شادرة بالقرار رقم )51( ل�شنة 

2012، املعدلة بالقرار رقم )61( ل�شنة 2015،
الأ�شغال  وزارة  يف  الأ�شغال  �شئون  تنظيم  باإعادة   2016 ل�شنة   )10( رقم  املر�شوم  وعلى 

و�شئون البلديات والتخطيط العمراين،
وعلى القرار رقم )65( ل�شنة 2011 بتعيني مدير بالوكالة يف وزارة الأ�شغال،

وبناًء على عر�س وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين،
وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

ر�صمنا.بالآتي:
املادة.الأولى

)ب�شئون  ال�شحي  لل�شرف  م�شاعدًا  وكياًل  مراد  محمد  جا�شم  اأ�شماء  املهند�شة  ُتعني 
الأ�شغال( يف وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين.

املادة.الثانية
على وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين تنفيذ هذا املر�شوم، وُيعمل به من 

تاريخ �شدوره، وُين�شر يف اجلريدة الر�شمية.
ملك.مملكة.البحرين

حمد.بن.عي�صى.اآل.خليفة

رئي�س.جمل�س.الوزراء
خليفة.بن.�صلمان.اآل.خليفة

�شدر يف ق�شر الرفاع:
بتاريـخ : 18 رجـــب 1437هـ
املوافق : 25 اأبـريـل 2016م



19
العدد: 3259 - الخميس 28 أبريل 2016

.قرار.رقم.)24(.ل�صنة.2016
باإ�صدار.قائمة.المهن.الطبية.المعاونة

رئي�س جمل�س الوزراء:
الأطباء  غري  مزاولة  �شاأن  يف   1987 ل�شنة   )2( رقم  بقانون  املر�شوم  على  الطالع  بعد 

وال�شيادلة للمهن الطبية املعاونة،
واخلدمات  املهن  لتنظيم  الوطنية  الهيئة  باإن�شاء   2009 ل�شنة   )38( رقم  القانون  وعلى 

ال�شحية، املعدل باملر�شوم بقانون رقم )32( ل�شنة 2015،
وعلى املر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 2015 ب�شاأن املوؤ�ش�شات ال�شحية اخلا�شة،

وعلى املر�شوم رقم )5( ل�شنة 2013 باإن�شاء املجل�س الأعلى لل�شحة، املعدل باملر�شوم رقم 
)18( ل�شنة 2014 بتعديل املادة )4( من املر�شوم رقم )5( ل�شنة 2013 باإن�شاء املجل�س الأعلى 

لل�شحة،
وعلى املر�شوم رقم )4( ل�شنة 2016 بت�شمية الوزير املخت�س بتطبيق اأحكام املر�شوم بقانون 

رقم )21( ل�شنة 2015 ب�شاأن املوؤ�ش�شات ال�شحية اخلا�شة،
وبناًء على اقرتاح من وزير ال�شحة بالتن�شيق مع الهيئة الوطنية لتنظيم املهن واخلدمات 

ال�شحية،
وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

قرر.الآتي:
املادة.الأولى

تعتمد قائمة املهن الطبية املعاونة املرافقة لهذا القرار، وي�شري على الرتخي�س مبزاولة اأيًا 
منها والأحكام املنظمة لها املر�شوم بقانون رقم )2( ل�شنة 1987 يف �شاأن مزاولة غري الطباء 

وال�شيادلة للمهن الطبية املعاونة.

املادة.الثانية
على وزير ال�شحة ورئي�س املجل�س الأعلى لل�شحة – كل فيما يخ�شه – تنفيذ اأحكام هذا 

القرار، وُيعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�شمية.

رئي�س.جمل�س.الوزراء
خليفة.بن.�صلمان.اآل.خليفة

�شدر بتاريخ: 14 رجب 1437هـ
املـــــــوافـــــــق: 21 اأبريل 2016م
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.قرار.رقم.)25(.ل�صنة.2016
.باعتماد.تقارير.المراجعات.وقرارات.الإدراج.الموؤ�ص�صي.وت�صكين.الموؤهالت

..والتقرير.ال�صنوي.ال�صادرة.عن.الهيئة.الوطنية.للموؤهالت.
و�صمان.جودة.التعليم.والتدريب

رئي�س جمل�س الوزراء:
بعد الطالع على املر�شوم بقانون رقم )19( ل�شنة 1995 يف �شاأن تقومي املوؤهالت العلمية،

وعلى املر�شوم بقانون رقم )2( ل�شنة 1997 ب�شاأن مكاتب اخلدمات التعليمية للدار�شني يف اخلارج،
وعلى املر�شوم بقانون رقم )25( ل�شنة 1998 ب�شاأن املوؤ�ش�شات التعليمية والتدريبية اخلا�شة،

وعلى القانون رقم )3( ل�شنة 2005 ب�شاأن التعليم العايل،
وعلى القانون رقم )27( ل�شنة 2005 ب�شاأن التعليم،

وعلى القانون رقم )17( ل�شنة 2007 ب�شاأن التدريب املهني،
جودة  و�شمان  للموؤهالت  الوطنية  الهيئة  بتنظيم   2012 لـ�شنة   )83( رقم  املر�شوم  وعلى 

التعليم والتدريب،
للموؤهالت  الوطنية  الهيئة  اإدارة  جمل�س  بت�شكيل   2013 ل�شنة   )15( رقم  املر�شوم  وعلى 

و�شمان جودة التعليم والتدريب،
رقم  بالقرار  ال�شادر  الوطنية  والمتحانات  املراجعات  تقارير  اإ�شدار  نظام مراحل  وعلى 

)49( ل�شنة 2009،
الوطنية  الهيئة  عن  ال�شادرة  للموؤهالت  الوطني  لالإطار  العامة  ال�شيا�شات  وثيقة  وعلى 

للموؤهالت و�شمان جودة التعليم والتدريب ال�شادرة بالقرار رقم )12( ل�شنة 2015،
التعليم  جودة  و�شمان  للموؤهالت  الوطنية  الهيئة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  عر�س  على  وبناًء 

والتدريب،
وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

قرر.الآتي:
املادة.الأولى

التعليم  جودة  و�شمان  للموؤهالت  الوطنية  الهيئة  عن  ال�شادرة  املراجعات  تقارير  ُتعتمد 
والتدريب على النحو التايل:

مبوؤ�ش�شات  اأكادميية  برامج  ملراجعة  تقارير   )9( عدد  وت�شمل  والع�شرون  احلادية  الدفعة   -1
التعليم العايل، وعدد)4( تقارير ملراجعة اأداء موؤ�ش�شات التدريب املهني، وتقرير مراجعة 
املدار�س احلكومية،  اأداء  تقارير ملراجعة  تدريب مهني واحدة، وعدد )9(  ملوؤ�ش�شة  تتبعية 

وتقريري مراجعة اأداء املدار�س اخلا�شة.
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2- الدفعة الثانية والع�شرون وت�شمل عدد )4( تقارير ملراجعة برامج اأكادميية مبوؤ�ش�شات التعليم 
اأكادميي ملوؤ�ش�شة تعليم عاٍل واحدة، وعدد )10(  تتبعية لربنامج  العايل، وتقرير مراجعة 
تقارير ملراجعة اأداء موؤ�ش�شات التدريب املهني، وعدد )3( تقارير مراجعة تتبعية ملوؤ�ش�شات 
اأداء املدار�س احلكومية، وعدد )4( تقارير  التدريب املهني، وعدد )15( تقريرًا ملراجعة 

ملراجعة اأداء املدار�س اخلا�شة.
تقارير  اإ�شدار  مراحل  نظام  وفق  ال�شابقتني  الفقرتني  يف  اإليها  امل�شار  التقارير  وُتن�شر 
والتدريب  التعليم  جودة  و�شمان  للموؤهالت  الوطنية  بالهيئة  الوطنية  والمتحانات  املراجعات 

ال�شادر بالقرار رقم )49( ل�شنة 2009.

املادة.الثانية
ُتعتمد قرارات الإدراج املوؤ�ش�شي وت�شكني املوؤهالت ال�شادرة عن الهيئة الوطنية للموؤهالت 

و�شمان جودة التعليم والتدريب على النحو التايل:
1- الدفعة احلادية والع�شرون واملتمثلة يف اإدراج موؤ�ش�شتني تعليم عاٍل، وت�شكني املوؤهالت ملوؤهلني 

تعليم عاٍل.
2- الدفعة الثانية والع�شرون واملتمثلة يف اإدراج موؤ�ش�شة تعليم عاٍل واحدة، وموؤ�ش�شة تدريب مهني 

واحدة.
وتن�شر قرارات الإدراج املوؤ�ش�شي وت�شكني املوؤهالت وفق وثيقة ال�شيا�شات العامة لالإطار الوطني 

للموؤهالت ال�شادرة بالقرار رقم )12( ل�شنة 2015.

املادة.الثالثة
للعام  والتدريب  التعليم  جودة  و�شمان  للموؤهالت  الوطنية  للهيئة  ال�شنوي  التقرير  ُيعتمد 
2015، وُين�شر وفق نظام مراحل اإ�شدار تقارير املراجعات والمتحانات الوطنية بالهيئة الوطنية 

للموؤهالت و�شمان جودة التعليم والـتدريب ال�شادر بالقرار رقم )49( ل�شنة 2009.   
            

املادة.الرابعة
ُين�شر هذا القرار يف اجلريدة الر�شمية، وُيعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره.

                                                                                                             
رئي�س.جمل�س.الوزراء

خليفة.بن.�صلمان.اآل.خليفة

�شدر بتاريخ: 20 رجب 1437هـ
املـــــــوافـــــــق: 27 اأبريل 2016م
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.قرار.رقم.)27(.ل�صنة.2016
ب�صاأن.بع�س.الر�صوم.المفرو�صة.لدى.هيئة.تنظيم.�صوق.العمل

رئي�س جمل�س الوزراء:
وتعديالته،  العمل،  �شوق  تنظيم  ب�شاأن  ل�شنة 2006  رقم )19(  القانون  على  الطالع  بعد 

وعلى الأخ�س املادتان )4، 42( منه،
وعلى القرار رقم )26( ل�شنة 2008 ب�شاأن الر�شوم املفرو�شة على اأ�شحاب العمل ل�شتخراج 
ت�شاريح العمل وجتديدها ورخ�س الإقامة لأفراد عائلة العامل و�شاحب العمل الأجنبي، واملعدل 

بالقرار رقم )67( ل�شنة 2013،
وعلى القرار رقم )76( ل�شنة 2008 ب�شاأن تنظيم ت�شاريح عمل الأجانب من غري فئة خدم 

املنازل، وتعديالته،
وبناًء على عر�س وزير العمل رئي�س جمل�س اإدارة هيئة تنظيم �شوق العمل،

وبعد موافقة جمل�س الوزراء،
قرر.الآتي:
املادة.الأولى

ُيحت�شب ر�شم اختياري قدره ثالثمائة دينار ُي�شاف اإلى ر�شم اإ�شدار اأي ت�شريح عمل اأو 
جتديده، ي�شدر اأو يجدد ملدة �شنتني خارج ن�شبة البحرنة املقررة، ول ي�شري هذا الر�شم الإ�شايف 

على من التزم بن�شبة البحرنة املقررة.
ومع مراعاة اأحكام الفقرتني )هـ ( و ) و( من املادة )42( من القانون رقم )19( ل�شنة 
2006 ب�شاأن تنظيم �شوق العمل، تتولى هيئة تنظيم �شوق العمل حت�شيل الر�شم املن�شو�س عليه 
يف الفقرة الأولى من هذه املادة مبا تتنا�شب قيمته مع مدة �شريان ت�شريح العمل املطلوبة من 

املدد التي ت�شدر بها الت�شاريح لدى الهيئة.
ويطبق الر�شم املن�شو�س عليه يف الفقرة الأولى من هذه املادة فيما يتعلق بحالت جتديد 

ت�شاريح العمل بعد انق�شاء �شنة من تاريخ العمل بهذا القرار.

املادة.الثانية
على وزير العمل رئي�س جمل�س اإدارة هيئة تنظيم �شوق العمل وكافة اجلهات املعنية تنفيذ 

هذا القرار، وُيعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�شمية.
رئي�س.جمل�س.الوزراء

خليفة.بن.�صلمان.اآل.خليفة
�شدر بتاريخ: 20رجب 1437هـ
املوافــــــــــــــق: 27 اأبريل 2016م
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.تعميم
.ب�صاأن

عطلة.يوم.العمال.العالمي.لعام.2016م

مبنا�شبة يوم العمال العاملي لعام 2016م ُتعطل وزارات اململكة وهيئاتها وموؤ�ش�شاتها العامة 
يوم الأحد املوافق الأول من �شهر مايو 2016م.

رئي�س.جمل�س.الوزراء
خليفة.بن.�صلمان.اآل.خليفة

�شدر بتاريخ: 18 رجــب 1437هـ
املـــــــوافـــــــق: 25 اأبـريل 2016م
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وزارة.العمل.والتنمية.الجتماعية
.قرار.رقم.)33(.ل�صنة.2016

ب�صاأن.تعديل.النظام.الأ�صا�صي.لجمعية.الرفاع.الن�صائية.الثقافية.الخيرية

وزير العمل والتنمية الجتماعية:
بعد الطالع على قانون اجلمعيات والأندية الجتماعية والثقافية والهيئات اخلا�شة العاملة 
ل�شنة  رقم )21(  بقانون  باملر�شوم  ال�شادر  واملوؤ�ش�شات اخلا�شة  والريا�شة  ال�شباب  ميدان  يف 

1989 وتعديالته،
وعلى القرار الوزاري رقم ) 2 ( ل�شنة 1990 يف �شاأن تنظيم �شجل قيد اجلمعيات والأندية 

الجتماعية والثقافية اخلا�شعة لإ�شراف وزارة العمل وال�شئون الجتماعية،
وعلى القرار رقم )44( ل�شنة 1991 ب�شاأن الرتخي�س باإعادة ت�شجيل جمعية الرفاع الثقافية 

اخلريية،
والثقافية  الجتماعية  والأندية  للجمعيات  الأ�شا�شي  للنظام  النموذجية  الالئحة  وعلى 

اخلا�شعة لإ�شراف وزارة التنمية الجتماعية ال�شادرة بالقرار رقم ) 4 ( ل�شنة 2007،
وعلى القرار رقم )40( ل�شنة 2015 ب�شاأن تعديل النظام الأ�شا�شي جلمعية الرفاع الثقافية 

اخلريية،
وعلى النظام الأ�شا�شي جلمعية الرفاع الن�شائية الثقافية اخلريية،

وعلى قرار اجلمعية العمومية غري العادية جلمعية الرفاع الن�شائية الثقافية اخلريية املنعقدة 
بتاريخ 20 مار�س 2016،

قرر.الآتي:
مادة.)1(

ٌيقيد يف �شجل قيد اجلمعيات والأندية الجتماعية والثقافية قرار اجلمعية العمومية غـري 
العادية جلمعية الرفاع الن�شائية الثقافية اخلريية ال�شـادر بـجل�شتها املنعقدة بـتاريـخ 20 مار�س 

2016م وهو كالآتي:
ُيعدل ن�س املادة )33( من النظام الأ�شا�شي للجمعية لي�شبح » يتكون جمل�س الإدارة من �شبع 
بالقرتاع  انتخابهن  ويتم  �شنتني  ملدة  ع�شواتها  بني  من  العمومية  اجلمعية  تنتخبهن  ع�شوات 

ال�شري املبا�شر .
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مادة.).2.(
ُين�شر هذا القرار يف اجلريدة الر�شمية، وُيعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره.

وزير.العمل.والتنمية.الجتماعية
جميل.بن.محمد.علي.حميدان

                                                                      
�شدر يف:  28 جمادى الآخرة 1437هـ                                                                   

املـوافــق:  6 اأبـــــــــريـــــــــــــــــــل  2016م
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وزارة.العمل.والتنمية.الجتماعية
.قرار.رقم.)34(.ل�صنة.2016

ب�صاأن.الترخي�س.باإن�صاء.دار.ح�صانة.الإبداع

وزير العمل والتنمية الجتماعية:
بعد الطالع على قانون الطفل ال�شادر بالقانون رقم )37( ل�شنة 2012،

وعلى القرار رقم )11( ل�شنة 2014 ب�شاأن اإن�شاء دور احل�شانة، املعدل بالقرار رقم )46( 
ل�شنة 2014،

وبناًء على عر�س الوكيل امل�شاعد لتنمية املجتمع،

قرر.الآتي:
مادة.)1(

�س لل�شيدة زبيدة محمد جالل البلو�شي باإن�شاء دار ح�شانة الإبداع ملدة �شنتني حتت  ُيرخَّ
قيد رقم  )5/ د ح/2016(.

مادة.)2(
على وكيل الوزارة ل�شئون التنمية الجتماعية  تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به من اليوم التايل 

لتاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�شمية.

وزير.العمل.والتنمية.الجتماعية
جميل.بن.محمد.علي.حميدان

                                                                      
�شدر يف:  4 رجـــــب 1437هـ
املـوافــق:  11 اأبريل  2016م
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وزارة.العمل.والتنمية.الجتماعية
.قرار.رقم.)38(.ل�صنة.2016
.ب�صاأن.الترخي�س.بت�صجيل

جمعية.المرخ.التعاونية.ال�صتهالكية
 

وزير العمل والتنمية الجتماعية:
بعد الطالع على قانون اجلمعيات التعاونية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )24( ل�شنة 2000،
وعلى الالئحة النموذجية للنظام ال�شا�شي للجمعيات التعاونية اخلا�شعة لإ�شراف وزارة 

العمل وال�شئون الجتماعية ال�شادرة بالقرار رقم )49( ل�شنة 2001،
وعلى القرار الوزاري رقم )50( ل�شنة 2001 يف �شاأن تنظيم �شجل قيد اجلمعيات التعاونية 

اخلا�شعة لإ�شراف وزارة العمل وال�شئون الجتماعية،
وعلى النظام الأ�شا�شي جلمعية املرخ التعاونية ال�شتهالكية،

قرر.الآتي:
مادة.-.1.-

ُت�شجل جمعية املرخ التعاونية ال�شتهالكية يف �شجل قيد اجلمعيات التعاونية حتت قيد رقم                  
)1/ ج/ ت/2016(.

مادة.-.2.-
ُين�شر هذا القرار وعقد التاأ�شي�س وملخ�س النظام الأ�شا�شي املرفقان يف اجلريدة الر�شمية، 

وُيعمل بهما من تاريخ الن�شر. 
   

وزير.العمل.والتنمية.الجتماعية
.جميل.بن.محمد.علي.حميدان

 
�شدر يف: 11 رجب  1437هـ
املـوافــق: 18 اأبريل  2016م
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عقد.تاأ�صي�س.
جمعية.املرخ.التعاونية.ال�صتهالكية

اإنه يف يوم الأحد املوافق 2013/8/30 اجتمع املوقعون اأدناه يف جمعية املرخ اخلريية  ومت 
التفاق فيما بينهم على الآتي:

ن املوقعون بالك�شف املرفق - ب�شفتهم موؤ�ش�شني - جمعية تعاونية حتت ا�شم جمعية  املرخ  1( ُيكوِّ
التعاونية ال�شتهالكية  بال�شروط املبينة بالنظام الأ�شا�شي للجمعية.

– املرخ   )531( جممع   -)3123( – طريق   )743( منزل  عملها  ومنطقة  اجلمعية  مقر   )2
ومنطقة عملها املرخ ونوع ن�شاطها تعاوين ا�شتهالكي« �شراء وبيع وا�شترياد املواد الغذائية 

وال�شتهالكية والجهزة الإلكرتونية والكهربائية وبيع الوقود وم�شتقاته.  
3( غر�س اجلمعية  تعاوين.

4( يقر املوؤ�ش�شون اأنهم م�شئولون بطريق الت�شامن عما ي�شتلزمه تكوين اجلمعية من التزامات 
ونفقات حتى يتم �شهر اجلمعية .

د قيمة راأ�شمال اجلمعية عند التاأ�شي�س مببلغ 9797 دينارًا وقيمة ال�شهم  دينار واحد. 5( حدَّ
رقم  ح�شاب  حتت  والكويت  البحرين  بنك  يف  بالكامل  املبلغ  هذا  اإيداع  مت  وقد   )6

.)100000345584(
7( يقر املوؤ�ش�شون النظام الأ�شا�شي للجمعية بتوقيعهم عليه ويعتربونه جزءًا متممًا لهذا العقد.

8( انتخب املوؤ�ش�شون فيما بينهم ال�شيد محمد نا�شر علوي وعلي ال�شيد محفوظ محمد كاظم 
وال�شيد �شالح ال�شيد عي�شى جواد وطه ال�شيد عي�شى جواد لإمتام اإجراءات ت�شجيل اجلمعية 

و�شهرها.
9( حتل اللجنة مبجرد �شهر اجلمعية ودعوة اجلمعية العمومية لالجتماع الأول لنتخاب جمل�س 

الإدارة طبقًا لنظامها الأ�شا�شي . 
ونرفق ك�شفًا باأ�شماء املوؤ�ش�شني �شاماًل مهنهم ومحال اإقامتهم واأرقامهم ال�شخ�شية وعدد 

الأ�شهم التي اكتتبوا بها، ويعترب هذا الك�شف مكماًل للعقد.
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 كشف بأسماء املؤسسين لجمعية املرخ التعاونية االستهالكية

 الرقم االسم الرقم الشخص ي املهنة العنوان عدد األسهم

 300803088 معلم املرخ 05
السيد محمد حسن ناصر محمد 

 علوي 
1.  

 777007177 أخصائي مخازن  املرخ 155
حسين السيد علي يوسف 

 عبدالوهاب
2.  

  .2 براهيم شبر ابراهيمإسيد عقيل ال 025550525 مهندس املرخ 155

  .4 نعيمة عبدالرحمن حبيب عبدهللا 055505055 ربة منزل  املرخ 05

  .0 فاطمة أحمد مرزوق عبدهللا 545050020 ربة منزل  املرخ 155

  .0 علي السيد محفوظ محمد كاظم 501255525 بائع املرخ 25

 005150006 مهندس املرخ 255
 عبدا لرسول جالل جعفر أحمد 
 الحمد

5.  

 505050415 عامل بوزارة الصحة املرخ 112
السيد حسن تقي حسن أحمد 

 سعيد
6.  

  .0 سعيد ميرزا علي موس ى 651252005 مخلص جمركي املرخ 155

  .15 السيد رض ي عبدالنبي رض ي 005150164 مدخل بيانات املرخ 155

 655052014 رجل أعمال املرخ 155
السيد ناصر حسن ناصر محمد 

 علوي 
11.  

 065152025 في وزارة الصحة حارس املرخ 105
السيد هاشم علي يوسف 

 عبدالوهاب
12.  

 555052560 وزارة الصحة املرخ 25
السيد محمد محفوظ محمد 

 كاظم
12.  

  .14 علي دعبدا لشهيعبدهللا علي  065550605 متقاعد املرخ 255

 كشف بأسماء املؤسسين لجمعية املرخ التعاونية االستهالكية

 الرقم االسم الرقم الشخص ي املهنة العنوان عدد األسهم

 300803088 معلم املرخ 05
السيد محمد حسن ناصر محمد 

 علوي 
1.  

 777007177 أخصائي مخازن  املرخ 155
حسين السيد علي يوسف 

 عبدالوهاب
2.  

  .2 براهيم شبر ابراهيمإسيد عقيل ال 025550525 مهندس املرخ 155

  .4 نعيمة عبدالرحمن حبيب عبدهللا 055505055 ربة منزل  املرخ 05

  .0 فاطمة أحمد مرزوق عبدهللا 545050020 ربة منزل  املرخ 155

  .0 علي السيد محفوظ محمد كاظم 501255525 بائع املرخ 25

 005150006 مهندس املرخ 255
 عبدا لرسول جالل جعفر أحمد 
 الحمد

5.  

 505050415 عامل بوزارة الصحة املرخ 112
السيد حسن تقي حسن أحمد 

 سعيد
6.  

  .0 سعيد ميرزا علي موس ى 651252005 مخلص جمركي املرخ 155

  .15 السيد رض ي عبدالنبي رض ي 005150164 مدخل بيانات املرخ 155

 655052014 رجل أعمال املرخ 155
السيد ناصر حسن ناصر محمد 

 علوي 
11.  

 065152025 في وزارة الصحة حارس املرخ 105
السيد هاشم علي يوسف 

 عبدالوهاب
12.  

 555052560 وزارة الصحة املرخ 25
السيد محمد محفوظ محمد 

 كاظم
12.  

  .14 علي دعبدا لشهيعبدهللا علي  065550605 متقاعد املرخ 255
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  .10 السيد علي جواد هاشم عبدالنبي 025115011 متقاعد املرخ 1255

  .10 السيد علوي تاج هاشم كاظم 055505001 متقاعد املرخ 1555

  .15 طه السيد عيس ى جواد هاشم 525551500 موظف املرخ 1255

  .16 السيد صالح عيس ى جواد هاشم 555052556 رجل أعمال املرخ 055

  .10 أحمد السيد موس ى نعمة خليل 005116065 رجل أعمال املرخ 1555

  .25 حمدالسيد عدنان نعمة خليل أ 065114004 وسيط عقاري  املرخ 1255

  .21 ليلى سعيد حسن سبت 015550060 ربة منزل  املرخ 25

 601155052 ربة منزل  املرخ 45
زهرة محمد حسن عبدالنبي 

 إبراهيم خليل
22.  

  .22 بتول السيد حسن ناصر إبراهيم 045525054 ربة منزل  املرخ 20

 615052556 ربة منزل  املرخ 05
 عبدا لرسول   عبدا لحسينحصة 

 يوسف علي حسن
24.  

  .20 علي عبد عليكريمة احمد علي  525054052 ربة منزل  خاملر  105

  .20 محمد يوسف عيس ى علي محسن 601152442 مطبق نظم املرخ 15

  .25 فؤاد علي محسن علي الخضر 065452600 متقاعد املرخ 1255

 065115514 رجل أعمال املرخ 155
جاسم محمد  عبداألمير السيد 

 يعبدا لنب
26.  

 005520015 وزارة الصحة املرخ 125
السيد حسين تقي حسن أحمد 

 سعيد
20.  

  .25 السيد حيدر أحمد محمد كاظم 005150122 متقاعد املرخ 155

  .21 سامي أحمد ضيف علي 521554000 رجل أعمال املرخ 205
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ملخ�س.النظام.الأ�صا�صي
جلمعية.املرخ.التعاونية.ال�صتهالكية

لالأحكام  وفقًا  البحرين  مملكة  يف  تاأ�ش�شت  قد  اجلمعية  اأن  على  الأ�شا�شي  النظام  ن�س   )1
املن�شو�س عليها يف قانون اجلمعيات التعاونية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )24( ل�شنة 
2000، وقد مت ت�شجيل اجلمعية يف وزارة  العمل والتنمية الجتماعية حتت قيد رقم  1/ ج/ 

ت/ 2016  بتاريخ   2016/2/15.
– مملكة  – املرخ   531 جممع   -3123 طريق   -743 منزل  اإدارتها  ومركز  اجلمعية  مقر   )2
البحرين، ومنطقة عملها قرية املرخ ونوع ن�شاطها  تعاوين ا�شتهالكي" �شراء وبيع وا�شترياد 

املواد الغذائية وال�شتهالكية والأجهزة الإلكرتونية والكهربائية وبيع الوقود وم�شتقاته.   
القت�شادي  بامل�شتوى  الرتقاء  تاأ�شي�شها  من  والغر�س  محددة  غري  اجلمعية  عمل  مدة   )3

والجتماعي لأع�شائها ، وحتقيقًا لهذا الغر�س تقوم اجلمعية بالأعمال الآتية:
اأ( القيام مبختلف امل�شاريع التعاونية واخلدمات املتعلقة بن�شاط اجلمعية يف منطقة عملها 
والتي تعود بالنفع العام على الأع�شاء وحتقيق الهدف الجتماعي للجمعية، ولتح�شني 
م�شتوى املعي�شة لأع�شائها ،وكذلك �شئون منطقتها من النواحي الجتماعية والعمرانية 

والتعليمية.
ب( التعاون مع اجلمعيات التعاونية الأخرى وامل�شاركة يف ان�شطتها املختلفة على امل�شتوى 

املحلي والعربي والعاملي.
القيام  خالل  من  اجلمعية  عمل  منطقة  وقاطني  اع�شائها  بني  التعاوين  الوعي  ن�شر  ج( 

مبختلف الأن�شطة الجتماعية والتثقيفية.
د( توفري مختلف احلاجات وال�شلع وكافة املواد ال�شتهالكية واللكرتونية والكهربائية التي 

يحتاجها الأع�شاء وعائالتهم.
الإلكرتونية  والأجهزة  وال�شتهالكية  الغذائية  واملواد  وم�شتقاته  الوقود  و�شراء  بيع  هـ( 

والكهربائية وذلك خلدمة الأع�شاء.
و( توفري البدائل من ال�شنع املحلي للمنتجات وال�شلع الغذائية وال�شتهالكية.

4( وبنيَّ النظام الأ�شا�شي �شروط الع�شوية وهي على النحو التايل:
اأ( اأن يكون بحريني اجلن�شية. 

ب( األ يقل عمره عن اإحدى وع�شرين �شنة ميالدية، وي�شتثنى من ذلك الق�شر من اأبناء 
الأع�شاء ومن ورثة الع�شو املتوفى فلهم اكت�شاب ع�شوية اجلمعية التعاونية بالنت�شاب. 

ج( اأن يكون محمود ال�شرية ح�شن ال�شمعة.
د( األ يكون قد �شبق احلكم عليه يف جناية اأو جنحة مخلة بال�شرف اأو الأمانة ما مل يكن قد 

ُرّد اإليه اعتباره.
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هـ( اأن يقبل كتابة النظام الأ�شا�شي للجمعية، واأن يكون قد �شدد قيمة الأ�شهم التي اأكتتب 
بها يف اجلمعية. 

و( اأن يكون من �شكنة منطقة عمل اجلمعية.      
د النظام الأ�شا�شي نوعي الع�شوية العاملة والع�شوية املنت�شبة وواجبات الأع�شاء وطريقة  5( َحدَّ

الإن�شمام والإن�شحاب والف�شل من اجلمعية.
6( بنيَّ النظام الأ�شا�شي اأن جمل�س الإدارة يتكون من �شبعة اأع�شاء تنتخبهم اجلمعية العمومية 
من بني اأع�شائها ملدة ثالث �شنوات قابلة للتجديد ملدة اأو ملدد اأخرى ويتم انتخابهم بالقرتاع 
ال�شري املبا�شر، وحدد النظام اخت�شا�شات املجل�س و�شروط الع�شوية فيه واأن الجتماعات 
للنظر يف  ا�شتثنائية  واأجاز عقد اجتماعات  الأقل،  ال�شهر على  تكون ب�شفة دورية مرة يف 
واإ�شدار  ل�شحته  الالزم  والن�شاب  الجتماع  اإلى  الدعوة  توجيه  وكيفية  الطارئة-  الأمور 

القرارات، واإن رئي�س جمل�س اإدارة اجلمعية هو الذي ميثلها اأمام الق�شاء ولدى الغري.
لت�شيري  الالزمة  والدفاتر  بال�شجالت  اجلمعية  احتفاظ  �شرورة  الأ�شا�شي  النظام  واأو�شح   )7

اأعمالها.
8( حدد النظام الأ�شا�شي اخت�شا�شات كل من اجلمعية العمومية العادية وغري العادية منها، 
ومواعيد اجتماعاتها والن�شاب القانوين ل�شحة انعقادها وكيفية الت�شويت فيها واإ�شدار 

قراراتها.
9( وبنيَّ النظام الأ�شا�شي اأن راأ�شمال اجلمعية غري محدد ومق�شم اإلى اأ�شهم ا�شمية .

اإدماج اجلمعية وحلها  كما بنيَّ قواعد توزيع الأرباح، وطريقة تكوين املال الحتياطي، وقواعد 
وكيفية توزيع املال الناجت عن الت�شفية.

فيه  يرجع  ن�س  فيه  يرد  مل  ما  كل  واأن  تعديله،  لكيفية  الأ�شا�شي  النظام  تطرق  واأخريًا   )10
 2000 ل�شنة   )24( رقم  بقانون  باملر�شوم  ال�شادر  التعاونية  اجلمعيات  قانون  اأحكام  اإلى 
والقانون  اجلمعية  تاأ�شي�س  وعقد  الأ�شا�شي  النظام  ويعترب  له  تنفيذًا  ال�شادرة  والقرارات 

امل�شار اإليه والقرارات ال�شادرة تنفيذًا له كل  ل يتجزاأ.
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.قرار.رقم.)7(.ل�صنة.2016
.ب�صاأن.معايير.تقييم.جودة.الخدمات.ال�صحية.ونماذج.لموؤ�صرات.قيا�س.اأداء.

الموؤ�ص�صات.ال�صحية.الخا�صة
رئي�س املجل�س الأعلى لل�شحة

الهيئة الوطنية لتنظيم املهن واخلدمات ال�شحية:
الأطباء  غري  مزاولة  �شاأن  يف   1987 ل�شنة   )2( رقم  بقانون  املر�شوم  على  الطالع  بعد 

وال�شيادلة للمهن الطبية املعاونة،
وعلى املر�شوم بقانون رقم )7( ل�شنة 1989 ب�شاأن مزاولة مهنة الطب الب�شري وطب الأ�شنان، 
واخلدمات  املهن  لتنظيم  الوطنية  الهيئة  باإن�شاء   2009 ل�شنة   )38( رقم  القانون  وعلى 

ال�شحية، املعدل باملر�شوم بقانون رقم )32( ل�شنة 2015،
وعلى  ال�شحية اخلا�شة،  املوؤ�ش�شات  ب�شاأن  ل�شنة 2015  رقم )21(  بقانون  املر�شوم  وعلى 

الأخ�س املادة )19( منه،
وعلى املر�شوم رقم )5( ل�شنة 2013 باإن�شاء املجل�س الأعلى لل�شحة، وتعديالته،

بتاريخ  اخلمي�س  يوم  املنعقد   )1( رقم  باجتماعه  لل�شحة  الأعلى  املجل�س  موافقة  وبعد 
،2016/1/21

وبناًء على عر�س الرئي�س التنفيذي،
قرر.الآتي:
املادة.الأولى

اأداء  تكون عمليات واآليات و�شوابط مراجعة وتقييم جودة اخلدمات ال�شحية وم�شتويات 
ملوؤ�شرات  ومناذج  ال�شحية  اخلدمات  جودة  تقييم  ملعايري  طبقًا  اخلا�شة  ال�شحية  املوؤ�ش�شات 
قيا�س اأداء املوؤ�ش�شات ال�شحية اخلا�شة، املن�شورة على املوقع الإلكرتوين للهيئة الوطنية لتنظيم 

املهن واخلدمات ال�شحية.
املادة.الثانية

تلتزم الهيئة الوطنية لتنظيم املهن واخلدمات ال�شحية باإرفاق ن�شخة من املعايري امل�شار 
املمنوحة  الرتاخي�س  منوذج  مع  الإلكرتوين  موقعها  على  واملن�شورة  ال�شابقة  املادة  يف  اإليها 

للموؤ�ش�شات ال�شحية اخلا�شة. 
املادة.الثالثة

ُين�شر هذا القرار يف اجلريدة الر�شمية، وُيعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره. 
رئي�س.املجل�س.الأعلى.لل�صحة

الفريق.طبيب/.محمد.بن.عبداهلل.اآل.خليفة
�شدر بتاريخ: 18 رجب 1437هـ
املـــــــوافـــــــق: 25 اأبريل 2016م
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هيئة.تنظيم.الت�صالت.
.اإعالن.�صادر.عن.هيئة.تنظيم.الت�صالت

باإلغاء.الترخي�س.الممنوح.اإلى.موؤ�ص�صة.ت�صاميم.لتكنولوجيا.المعلومات

 11 بتاريخ  املن�شور   » الهيئة   « الت�شالت  تنظيم  هيئة  ال�شادر عن  العالن  اإلى  بالإ�شارة 
مبوجبه  والذي  للهيئة  الإلكرتوين  واملوقع   )3248( العدد  الر�شمية  اجلريدة  يف   2016 فرباير 
العادي خلدمات النرتنت  اإلغاء الرتخي�س  اأطراف ذوي امل�شلحة عن عزمها  الهيئة  اأخطرت 
اإلى موؤ�ش�شة ت�شاميم لتكنولوجيا املعلومات بتاريخ 28 �شبتمرب 2003 ودعت الأطراف  املمنوح 

الى تقدمي مالحظاتها بهذا اخل�شو�س.
ومبا اأن الهيئة مل تت�شلم اأية مالحظات من الأطراف ذوي امل�شلحة، فعليه يعترب الرتخي�س 
املذكور اأعاله املمنوح ملوؤ�ش�شة ت�شاميم لتكنولوجيا املعلومات ملغيًا اعتبارًا من تاريخ الن�شر يف 

اجلريدة الر�شمية.

هيئة.تنظيم.الت�صالت
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وزارة.ال�صناعة.والتجارة.وال�صياحة
اإعالنات.مركز.البحرين.للم�صتثمرين

اإعالن.رقم.)243(.ل�صنة..2016..
ب�صاأن.اإ�صهار.انتهاء.اأعمال.ت�صفية

�صركة.)وكالت.املطاعم.الدولية.ذ.م.م(
يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه 
مكتب ديلويت اأند تو�س ال�شرق الأو�شط، بالنيابة عن ال�شركة ذات امل�شئولية املحدودة امل�شماة 
)وكالت املطاعم الدولية ذ.م.م(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 41970، طالبًا باعتباره م�شفيًا 
لل�شركة املذكورة اإ�شهار انتهاء اأعمال ت�شفيتها ت�شفية اختيارية و�شطبها من ال�شجل التجاري، 
وفقًا لأحكام قانون ال�شركات التجارية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 2001.                     
بامل�شتندات  م�شفوعًا  املذكور،  املركز  اإلى  باعرتا�شه  التقدم  اعرتا�س  لديه  من  كل  فعلى 

رة لالعرتا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن. دة واملربِّ املوؤيِّ

اإعالن.رقم.)244(.ل�صنة.2016.
ب�صاأن.اإ�صهار.انتهاء.اأعمال.ت�صفية
�صركة.)اأوال.اي.�صي.تي.�س.�س.و(

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليه 
القيد  امل�شجلة مبوجب  اي �شي تي �س.�س.و(،  )اأوال  ا�شم  التي حتمل  الواحد  ال�شخ�س  �شركة 
رقم 71043-1، اململوكة لل�شركة ذات امل�شئولية املحدودة امل�شماة )كيبوينت لالإدارة ذ.م.م(، 
طالبة اإ�شهار انتهاء اأعمال ت�شفيتها و�شطبها من ال�شجل التجاري، وفقا لأحكام قانون ال�شركات 

التجارية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 2001.
بامل�شتندات  م�شفوعًا  املذكور،  املركز  اإلى  باعرتا�شه  التقدم  اعرتا�س  لديه  من  كل  فعلى 

رة لالعرتا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن. دة واملربِّ املوؤيِّ

اإعالن.رقم.)245(.ل�صنة.2016
ب�صاأن.حتويل.موؤ�ص�صة.فردية

اإلى.�صركة.ذات.م�صئولية.محدودة.
يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه 
ال�شيد/ يعقوب يو�شف اأكرب جواد، �شاحب املوؤ�ش�شة الفردية التي حتمل ا�شم )بوتيك كاراميلو 
امللبو�شات  بيع  جتارة  اأن�شطة  متار�س  والتي   ،97567 رقم  القيد  مبوجب  امل�شجلة  لالأطفال(، 
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والأحذية والأ�شناف اجللدية وال�شاعات باأنواعها واملجوهرات وامل�شوغات، طالبًا تغيري ال�شكل 
اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره مائة  القانوين للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها 
اإيلي�شا اإيزابيل بالزا جودوي �شريكًا  وخم�شون )150( دينارًا بحرينيًا فقط، واإدخال ال�شيدة/ 

يف ال�شركة.
بامل�شتندات  املذكور، م�شفوعًا  املركز  اإلى  باعرتا�شه  التقدم  لديه اعرتا�س   فعلى كل من 

رة لالعرتا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن. دة واملربِّ املوؤيِّ

اإعالن.رقم.)246(.ل�صنة..2016..
ب�صاأن.اإ�صهار.انتهاء.اأعمال.ت�صفية

�صركة.)ُرَبى.البحرين.القاب�صة.�س.�س.و(

تقدمت  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  يعلن مركز   
امل�شجلة  �س.�س.و(،  القاب�شة  البحرين  )ُرَبى  ا�شم  حتمل  التي  الواحد  ال�شخ�س  �شركة  اليها 
ذات  لل�شركة  واململوكة  القاب�شة،  ال�شركات  اأن�شطة  متار�س  والتي   ،63916 رقم  القيد  مبوجب 
ت�شفيتها  اأعمال  انتهاء  اإ�شهار  طالبة  ذ.م.م(،  لالإدارة  )كيبوينت  امل�شماة  املحدودة  امل�شئولية 
ت�شفية اختيارية، وفقًا لأحكام قانون ال�شركات التجارية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )21( 

ل�شنة 2001.
بامل�شتندات  م�شفوعًا  املذكور،  املركز  اإلى  باعرتا�شه  التقدم  اعرتا�س  لديه  من  كل  فعلى 

رة لالعرتا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن. دة واملربِّ املوؤيِّ

 اإعالن.رقم.)247(.ل�صنة.2016
ب�صاأن.اإ�صهار.انتهاء.اأعمال.ت�صفية

�صركة.ذات.م�صئولية.محدودة

 يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليه 
ال�شركة ذات امل�شئولية املحدودة التي حتمل ا�شم )ريل ماجن القاب�شة ذ.م.م(، امل�شجلة مبوجب 
القيد رقم 65973، طالبة اإ�شهار انتهاء اأعمال ت�شفيتها ت�شفية اختيارية و�شطبها من ال�شجل 

التجاري، وفقًا لأحكام قانون ال�شركات التجارية ال�شادر باملر�شوم بقانون )21( ل�شنة 2001. 
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بامل�شتندات  م�شفوعًا  املذكور،  املركز  اإلى  باعرتا�شه  التقدم  اعرتا�س  لديه  من  كل  فعلى 
رة لالعرتا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن. دة واملربِّ املوؤيِّ

اإعالن.رقم.)248(.ل�صنة.2016
ب�صاأن.حتويل.موؤ�ص�صة.فردية

اإلى.�صركة.ذات.م�صئولية.محدودة
تقدمت  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 
اإليه املوؤ�ش�شة الفردية التي حتمل ا�شم )املرزوق لالأيدي العاملة(، ملالكها ال�شيد/ �شعيد عي�شى 
مرزوق اخلباز، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 18251، طالبة تغيري �شكلها القانوين وذلك بتحويلها 
بكامل فروعها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره ع�شرون األف )20.000( 

دينار بحريني، واإدخال ال�شيدة/ با�شمة ال�شيد عي�شى ها�شم مرزوق �شريكًا يف ال�شركة.
بامل�شتندات  م�شفوعًا  املذكور،  املركز  اإلى  باعرتا�شه  التقدم  اعرتا�س  لديه  من  كل  فعلى 

رة لالعرتا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن. دة واملربِّ املوؤيِّ

اإعالن.رقم.)249(.ل�صنة.2016
ب�صاأن.اإ�صهار.انتهاء.اأعمال.ت�صفية
�صركة.)بوابة.�صار.العقارية.ذ.م.م(

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه 
اأ�شحاب ال�شركة ذات امل�شئولية املحدودة التي حتمل ا�شم )بوابة �شار العقارية ذ.م.م(، امل�شجلة 
مبوجب القيد رقم 58648، طالبني اإ�شهار انتهاء اأعمال ت�شفية ال�شركة ت�شفية اختيارية و�شطب 
التجارية ال�شادر باملر�شوم بقانون  ال�شركات  التجاري، وفقًا لأحكام قانون  ال�شجل  قيدها من 

رقم )21( ل�شنة 2001.
بامل�شتندات  م�شفوعًا  املذكور،  املركز  اإلى  باعرتا�شه  التقدم  اعرتا�س  لديه  من  كل  فعلى 

رة لالعرتا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن. دة واملربِّ املوؤيِّ

اإعالن.رقم.)250(.ل�صنة.2016
ب�صان.اإ�صهار.انتهاء.اأعمال.ت�صفية.�صركة.

)جى.اي.اإم.كون�صلتنج.اآند.اأدفايزرى.�صريفي�صيز.ذ.م.م(                                                              
تقدمت  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 
اإليه ال�شركة ذات امل�شئولية املحدودة )جى اي اإم كون�شلتنج اآند اأدفايزري �شريفي�شيز ذ.م.م(، 
امل�شجلة مبوجب القيد 81845، طالبة  اإ�شهار انتهاء اأعمال ت�شفيتها ت�شفية اختيارية و�شطب 
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التجارية ال�شادر باملر�شوم بقانون  ال�شركات  التجاري، وفقًا لأحكام قانون  ال�شجل  قيدها من 
رقم )21( ل�شنة 2001.

بامل�شتندات  املذكور، م�شفوعًا  املركز  اإلى  باعرتا�شه  التقدم  لديه اعرتا�س   فعلى كل من 
رة لالعرتا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن. دة واملربِّ املوؤيِّ

 
اإعالن.رقم.)251(.ل�صنة.2016

ب�صاأن.حتويل.�صركة.ال�صخ�س.الواحد
اإلى.�صركة.ذات.م�صئولية.محدودة

  يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه 
مكتب �شركة )كيبوينت خلدمات الأعمال ذ.م.م(، نيابة عن �شركة ال�شخ�س الواحد التي حتمل 
ا�شم )دبليو تي اإنرتبراي�شز �س.�س.و(، ملالكها ال�شيد/ محمد طارق محمد �شادق اأكرب، امل�شجلة 
اإلى  مبوجب القيد رقم 93486، طالبًا تغيري ال�شكل القانوين لل�شركة املذكورة وذلك بتحويلها 
دينار   )  250،000( األف  وخم�شون  مائتان  مقداره  وبراأ�شمال  محدودة،  م�شئولية  ذات  �شركة 
بحريني، واإدخال كل من حياء محمد طارق محمد �شادق، وزياد محمد طارق محمد �شادق، 

وبالل محمد طارق محمد �شادق �شركاء يف ال�شركة. 
بامل�شتندات  م�شفوعًا  املذكور،  املركز  اإلى  باعرتا�شه  التقدم  اعرتا�س  لديه  من  كل  فعلى 
رة لالعرتا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.  دة واملربِّ املوؤيِّ

اإعالن.رقم.)252(.ل�صنة.2016
ب�صاأن.تخفي�س.راأ�صمال

�صركة.)جنمة.املنامة.للمقاولت.ذ.م.م( 
 يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليه 
امل�شجلة  للمقاولت ذ.م.م(،  املنامة  ا�شم )جنمة  التي حتمل  املحدودة  امل�شئولية  ال�شركة ذات 
مبوجب القيد رقم 63429، طالبة تخفي�س راأ�شمالها من مائة وخم�شة ع�شر األف )115،000( 

دينار اإلى األف دينار )1.000(.
بامل�شتندات  م�شفوعًا  املذكور،  املركز  اإلى  باعرتا�شه  التقدم  اعرتا�س  لديه  من  كل  فعلى 

رة لالعرتا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن. دة واملربِّ املوؤيِّ
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اإعالن.رقم.)253(.ل�صنة.2016
ب�صاأن.اإ�صهار.انتهاء.اأعمال.ت�صفية
�صركة.)ميام.القاب�صة.�س.�س.و( 

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اليها 
مكتب �شركة )كيبوينت خلدمات الأعمال ذ.م.م(، نيابة عن �شركة ال�شخ�س الواحد التي حتمل 
ا�شم )ميام القاب�شة �س.�س.و(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 63938، طالبًا اإ�شهار انتهاء اأعمال 
باملر�شوم  ال�شادر  التجارية  ال�شركات  قانون  لأحكام  وفقًا  اختيارية،  ت�شفية  ال�شركة  ت�شفية 

بقانون رقم )21( ل�شنة 2001.
بامل�شتندات  م�شفوعًا  املذكور،  املركز  اإلى  باعرتا�شه  التقدم  اعرتا�س  لديه  من  كل  فعلى 
رة لالعرتا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.  دة واملربِّ املوؤيِّ

 
اإعالن.رقم.)254(.ل�صنة.2016.

ب�صاأن.اإ�صهار.انتهاء.اأعمال.ت�صفية
فرع.ال�صركة.الأجنبية

)اأو.جي.�صي.اي.برتو�صكلز.املتحدة/.البحرين( 
يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه 
مكتب فرع ال�شركة الأجنبية امل�شماة )اأو جي �شي اي برتو�شكلز املتحدة( يف مملكة البحرين، 
املذكورة  ال�شركة  فرع  ت�شفية  اأعمال  انتهاء  اإ�شهار  رقم 75006، طالبًا  القيد  امل�شجل مبوجب 
باملر�شوم  ال�شادر  التجارية  ال�شركات  قانون  لأحكام  وفقًا  التجاري  ال�شجل  من  قيده  و�شطب 

بقانون رقم )21( ل�شنة 2001.
بامل�شتندات  م�شفوعًا  املذكور،  املركز  اإلى  باعرتا�شه  التقدم  اعرتا�س  لديه  من  كل  فعلى 
رة لالعرتا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.  دة واملربِّ املوؤيِّ

اإعالن.رقم.)255(.ل�صنة.2016
ب�صاأن.اإ�صهار.انتهاء.اأعمال.ت�صفية

�صركة.)جي.كيه.كيه.تريدينغ.ذ.م.م(
يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه 
امل�شجلة  ذ.م.م(،  تريدينغ  كيه  كيه  )جي  امل�شماة  املحدودة  امل�شئولية  ذات  ال�شركة  اأ�شحاب 
مبوجب القيد رقم 69054، طالبني اإ�شهار انتهاء اأعمال ت�شفية ال�شركة ت�شفية اختيارية و�شطب 
التجارية ال�شادر باملر�شوم بقانون  ال�شركات  التجاري، وفقًا لأحكام قانون  ال�شجل  قيدها من 

رقم )21( ل�شنة 2001 .



43
العدد: 3259 - الخميس 28 أبريل 2016

بامل�شتندات  م�شفوعًا  املذكور،  املركز  اإلى  باعرتا�شه  التقدم  اعرتا�س  لديه  من  كل  فعلى 
رة لالعرتا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن. دة واملربِّ املوؤيِّ

اإعالن.رقم.)256(.ل�صنة.2016
ب�صاأن.حتويل.�صركة.م�صاهمة.بحرينية/.مقفلة..

اإلى.�صركة.ذات.م�صئولية.محدودة
يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليه 
ال�شركة امل�شاهمة البحرينية املقفلة امل�شماة )ت�شويق النفط �س.م.ب/ مقفلة(، امل�شجلة مبوجب 
القيد رقم 30016، طالبة تغيري ال�شكل القانوين لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية 

محدودة، وبراأ�شمال مقداره ثالثمائة األف )300.000( دينار بحريني.
بامل�شتندات  م�شفوعًا  املذكور،  املركز  اإلى  باعرتا�شه  التقدم  اعرتا�س  لديه  من  كل  فعلى 

رة لالعرتا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن. دة واملربِّ املوؤيِّ

اإعالن.رقم.)257(.ل�صنة.2016
اإعالن.ب�صاأن.حتويل.فرع.من.موؤ�ص�صة.فردية.

اإلى.�صركة.ال�صخ�س.الواحد
 يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه 
مالك  اجل�شمي،  محمد  عبداهلل  محمد  خالد  ال�شيد/  عن  نيابة  فخرو،  جي  اإم  بي  كي  مكتب 
رقم 17883، طالبًا  القيد  امل�شجلة مبوجب  الفايرب جال�س(،  )اأوال  امل�شماة  الفردية  املوؤ�ش�شة 
ال�شم  يكون  واأن  الواحد،  ال�شخ�س  �شركة  اإلى  املذكورة  املوؤ�ش�شة  من   )6( رقم  الفرع  حتويل 
التجاري لل�شركة اجلديدة )اأكري بال�س �س.�س.و ACRYPLUS S.P.C(، ملالكها خالد محمد 

عبداهلل محمد اجل�شمي.
بامل�شتندات  م�شفوعًا  املذكور،  املركز  اإلى  باعرتا�شه  التقدم  اعرتا�س  لديه  من  كل  فعلى 

رة لالعرتا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن. دة واملربِّ املوؤيِّ

اإعالن.رقم.)258(.ل�صنة.2016
ب�صاأن.حتويل.موؤ�ص�صة.فردية

اإلى.�صركة.ذات.م�صئولية.محدودة
 يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه 
ال�شيد/ محمد ح�شني محمد ح�شني مالك املوؤ�ش�شة الفردية امل�شماة )القوة لل�شحن(، امل�شجلة 
م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  للموؤ�ش�شة  القانوين  ال�شكل  تغيري  طالبًا   ،70004 رقم  القيد  مبوجب 

محدودة وذلك باإدخال ال�شيد/ عبا�س علي ح�شن بوح�شن �شريك معه يف ال�شركة بن�شبة 99 %.
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بامل�شتندات  م�شفوعًا  املذكور،  املركز  اإلى  باعرتا�شه  التقدم  اعرتا�س  لديه  من  كل  فعلى 
رة لالعرتا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن. دة واملربِّ املوؤيِّ

اإعالن.رقم.)259(.ل�صنة.2016
ب�صاأن.حتويل.فرع.من.موؤ�ص�صة.فردية

اإلى.�صركة.ذات.م�صئولية.محدودة

 يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه 
ال�شيد/ احمد محمد �شلبي الفار�س ال�شليمان، نيابة عن ال�شيد/ احمد عبداهلل جناحي مالك 
املوؤ�ش�شة الفردية امل�شماة مطعم )اإيت تو فت(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 84004، طالبًا تغيري 
ال�شكل القانوين للفرع املذكور اإلى �شركة ذات م�شئولية براأ�شمال مقداره خم�شة اآلف )5000( 

دينار بحريني وذلك باإدخال ال�شيد/ بين�شو بيبي �شريك معه يف ال�شركة.
بامل�شتندات  م�شفوعًا  املذكور،  املركز  اإلى  باعرتا�شه  التقدم  اعرتا�س  لديه  من  كل  فعلى 

رة لالعرتا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن  دة واملربِّ املوؤيِّ
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ملخ�س.عقد.�صركة
هانى.جروب.اثنان.�س.�س.و.ملالكتها.ارث.العقارية.ذ.م.م

�صركة.ال�صخ�س.الواحد

ا�صم.ال�صركة:.�شركة هانى جروب اثنان �س.�س.و ملالكتها ارث العقارية ذ.م.م.
رقم.القيد:.97523........................................

تاريخ.التاأ�صي�س:  2016/3/21  
مدة.ال�صركة:.غري.محددة

تاريخ.انتهاء.ال�صنة.املالية: 12/31
اأغرا�س.ال�صركة:.بيع و�شراء العقارات حل�شاب املن�شاأة - ل ي�شمح با�شتثمار اأموال الغري

اإدارة وتطوير املمتلكات اخلا�شة.

اأ - النقدي: - 250.000 راأ�صمال.ال�صركة:..
ب - العيني: -      

عنوان.ال�صركة:  �شقة 74    مبنى  79     طريق 2802 / ال�شيف
 17716109 )973+( هاتف:  

.  
ال�صركاء.ون�صبة.م�صاهمتهم:

-.ارث العقارية ذ.م.م          )بحريني اجلن�شية(
عدد احل�ش�س )5000(     قيمة احل�شة )50(       اإجمايل احل�ش�س )250000( الن�شبة )%100(
جمموع.ن�صبة.امللكية.)٪100(

املخولني.بالتوقيع:.
-.اأمين توفيق عبدالرحمن   املوءيد                  )بحريني اجلن�شية(               م�شتوى التوقيع )منفرد(

اأع�صاء.جمل�س.الإدارة:
-.اأمين توفيق عبدالرحمن   املوءيد            )بحريني اجلن�شية(                                     مدير
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ملخ�س.عقد.�صركة
اأنوار.امل�صتقبل.للدعاية.والإعالن.�س.�س.و.ملالكها.�صرف.الدين.عبدالعزيز

�صركة.ال�صخ�س.الواحد

ا�صم.ال�صركة:.�شركة اأنوار امل�شتقبل للدعاية والإعالن �س.�س.و ملالكها �شرف الدين عبدالعزيز.
رقم.القيد:.97524........................................

تاريخ.التاأ�صي�س:  2016/3/21  
مدة.ال�صركة:.غري.محددة

تاريخ.انتهاء.ال�صنة.املالية: 12/31
اأغرا�س.ال�صركة:.دعاية واإعالن.

اأ - النقدي: - 10.000 راأ�صمال.ال�صركة:..
ب - العيني: -      

عنوان.ال�صركة:    مبنى  1824     طريق 1425 / املنامة - النعيم
)+973( 17551000 - )+973( 33609999 - فاك�س)+973( 17911399 هاتف:  

.  
ال�صركاء.ون�صبة.م�صاهمتهم:

-.                                                            )هندي اجلن�شية(
عدد احل�ش�س )100(     قيمة احل�شة )100(       اإجمايل احل�ش�س )10000( الن�شبة )%100(
جمموع.ن�صبة.امللكية.)٪100(

املخولني.بالتوقيع:.
-.                                                       )هندي اجلن�شية(                  م�شتوى التوقيع )منفرد(

اأع�صاء.جمل�س.الإدارة:
-.                                                            )هندي اجلن�شية(                           رئي�س جمل�س الإدارة
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ملخ�س.عقد.�صركة
برين.�صبارك.لال�صت�صارات.�س.�س.و.ملالكها.�صيبو.توما�س

�صركة.ال�صخ�س.الواحد

ا�صم.ال�صركة:.�شركة برين �شبارك لال�شت�شارات �س.�س.و ملالكها �شيبو توما�س
رقم.القيد:.97528........................................

تاريخ.التاأ�صي�س:  2016/3/21  
مدة.ال�صركة:.غري.محددة

تاريخ.انتهاء.ال�صنة.املالية: 12/31
اأغرا�س.ال�صركة:.م�شت�شارو اإدارة واإدارة اأعمال وتقدمي ال�شت�شارات الت�شويقية.

اأ - النقدي: - 50 راأ�صمال.ال�صركة:..
ب - العيني: -      

عنوان.ال�صركة:   �شقة 1   مبنى  210     طريق 2704  املنامة / العدلية
)+973( 77022777 - )+973( 33370899 - فاك�س)+973( 17910250 هاتف:  

.  
ال�صركاء.ون�صبة.م�صاهمتهم:

-.                                                            )هندي اجلن�شية(
الن�شبة )%100( اإجمايل احل�ش�س )50(  عدد احل�ش�س )1(     قيمة احل�شة )50(       
جمموع.ن�صبة.امللكية.)٪100(

املخولني.بالتوقيع:.
-.                                                       )هندي اجلن�شية(                  م�شتوى التوقيع )منفرد(

اأع�صاء.جمل�س.الإدارة:
-.                                                            )هندي اجلن�شية(                           رئي�س جمل�س الإدارة
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ملخ�س.عقد.�صركة
الهرم.الرابع.لال�صترياد.والت�صدير.ذ.م.م

�صركة.ذات.م�صئولية.محدودة

ا�صم.ال�صركة:.الهرم الرابع لال�شترياد والت�شدير ذ.م.م
رقم.القيد:.97529........................................

تاريخ.التاأ�صي�س:  2016/3/21  
مدة.ال�صركة:.غري.محددة

تاريخ.انتهاء.ال�صنة.املالية: 12/31
اأغرا�س.ال�صركة:.ا�شترياد وت�شدير وبيع املحروقات )الفحم وغريه(.

اأ - النقدي: - 500 راأ�صمال.ال�صركة:..
ب - العيني: -      

عنوان.ال�صركة:   �شقة 2   مبنى  80     طريق 327   املنامة / الق�شيبية
 35397303 )973+( هاتف:  

.  
ال�صركاء.ون�صبة.م�صاهمتهم:

1-.اأحمد.محمد.اأمني.اأحمد                                   )م�شري اجلن�شية(
الن�شبة )%40( اإجمايل احل�ش�س )200(  عدد احل�ش�س )4(     قيمة احل�شة )50(       

2-.عائ�صة.�صاحب.زاده.�صادق.ح�صني                     )بحرينية اجلن�شية(
الن�شبة )%60( اإجمايل احل�ش�س )300(  عدد احل�ش�س )6(     قيمة احل�شة )50(       
جمموع.ن�صبة.امللكية.)٪100(

املخولني.بالتوقيع:.
1-.اأحمد.محمد.اأمني.اأحمد                                   )م�شري اجلن�شية(                  م�شتوى التوقيع )منفرد(
2-.عائ�صة.�صاحب.زاده.�صادق.ح�صني        )بحرينية اجلن�شية(          م�شتوى التوقيع )جمتمع(

اأع�صاء.جمل�س.الإدارة:
1-.اأحمد.محمد.اأمني.اأحمد                                   )م�شري اجلن�شية(                           رئي�س جمل�س الإدارة
2-.عائ�صة.�صاحب.زاده.�صادق.ح�صني         )بحرينية اجلن�شية(        نائب رئي�س جمل�س الإدارة
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ملخ�س.عقد.�صركة
امل�صرات.العقارية.2.�س.�س.و..)ملالكتها.�صركة.ديار.املحرق.ذ.م.م.(

�صركة.ذات.م�صئولية.محدودة

ا�صم.ال�صركة:.�شركة امل�شرات العقارية 2 �س.�س.و. )ملالكتها �شركة ديار املحرق ذ.م.م.(.
رقم.القيد:.97531........................................

تاريخ.التاأ�صي�س:  2016/3/21  
مدة.ال�صركة:.غري.محددة

تاريخ.انتهاء.ال�صنة.املالية: 12/31
اأغرا�س.ال�صركة:.بيع و�شراء العقارات حل�شاب املن�شاأة - ل ي�شمح با�شتثمار اأموال الغري و اإدارة 

وتطوير املمتلكات اخلا�شة.

اأ - النقدي: - 250.000 راأ�صمال.ال�صركة:..
ب - العيني: -      

عنوان.ال�صركة:   - 
 36350010 )973+( هاتف:  

.  
ال�صركاء.ون�صبة.م�صاهمتهم:

-.�صركة.ديار.املحرق.ذ.م.م                                   )بحرينية اجلن�شية(
عدد احل�ش�س )2500(     قيمة احل�شة )100(       اإجمايل احل�ش�س )250000( الن�شبة )%100(
جمموع.ن�صبة.امللكية.)٪100(

املخولني.بالتوقيع:.
-.ماهر.عبدالعزيز.يو�صف...ال�صاعر                                   )بحريني اجلن�شية(                  م�شتوى التوقيع )منفرد(

اأع�صاء.جمل�س.الإدارة:
-.ماهر.عبدالعزيز.يو�صف...ال�صاعر                                   )بحريني اجلن�شية(                           الع�شو املنتدب
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ملخ�س.عقد.�صركة
موبال.للحلول.ذ.م.م

�صركة.ذات.م�صئولية.محدودة

ا�صم.ال�صركة:.�شركة موبال للحلول ذ م م.
رقم.القيد:.97532........................................

تاريخ.التاأ�صي�س:  2016/3/21  
مدة.ال�صركة:.غري.محددة

تاريخ.انتهاء.ال�صنة.املالية: 12/31
للمكاتب  كو�شطاء  والعمل  احلا�شوب  با�شتخدام  املعلومات  لتوفري  مكتب  ال�صركة:. اأغرا�س.

الإ�شت�شارية املتخ�ش�شة.

اأ - النقدي: - 10.000 راأ�صمال.ال�صركة:..
ب - العيني: -      

عنوان.ال�صركة:   �شقة 1142   مبنى  1398   طريق  4626  املنامة / ال�شيف 
 36660525 )973+( هاتف:  

.  
ال�صركاء.ون�صبة.م�صاهمتهم:

RAHUL RAJ PUNNASSERI.-1                          )هندي اجلن�شية(
عدد احل�ش�س )50(     قيمة احل�شة )100(       اإجمايل احل�ش�س )5000( الن�شبة )%50(

UNNIKRISHNAN CHOLAYILI.-2                   )هندي اجلن�شية(
عدد احل�ش�س )50(     قيمة احل�شة )100(       اإجمايل احل�ش�س )5000( الن�شبة )%50(
جمموع.ن�صبة.امللكية.)٪100(

املخولني.بالتوقيع:.
RAHUL RAJ PUNNASSERI.-1                               )هندي اجلن�شية(                  م�شتوى التوقيع )جمتمع(
UNNIKRISHNAN CHOLAYILI.-2        )هندي اجلن�شية(             م�شتوى التوقيع )منفرد(

اأع�صاء.جمل�س.الإدارة:
RAHUL RAJ PUNNASSERI.-1                                              )هندي اجلن�شية(                           نائب رئي�س جمل�س الإدارة
UNNIKRISHNAN CHOLAYILI.-2          )هندي اجلن�شية(                               رئي�س جمل�س الإدارة
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ملخ�س.عقد.�صركة
�صفريات.فريدة.ذ.م.م

�صركة.ذات.م�صئولية.محدودة

ا�صم.ال�صركة:.�شفريات فريدة ذ م م.
رقم.القيد:.97534........................................

تاريخ.التاأ�صي�س:  2016/3/21  
مدة.ال�صركة:.غري.محددة

تاريخ.انتهاء.ال�صنة.املالية: 12/31
اأغرا�س.ال�صركة:.مكاتب ال�شفريات.

اأ - النقدي: - 20.000 راأ�صمال.ال�صركة:..
ب - العيني: -      

عنوان.ال�صركة:     مبنى  219   طريق  82  الرفاع ال�شرقي 
 39622852 )973+( هاتف:  

.  
ال�صركاء.ون�صبة.م�صاهمتهم:

1-.محمد علي كادان كنداكث حميد حاجي  جيتاليكال           )بحريني اجلن�شية(
عدد احل�ش�س )102(     قيمة احل�شة )100(       اإجمايل احل�ش�س )10200( الن�شبة )%51(

2-...................................................................................................                   )هندي اجلن�شية(
عدد احل�ش�س )98(     قيمة احل�شة )100(       اإجمايل احل�ش�س )9800( الن�شبة )%49(
جمموع.ن�صبة.امللكية.)٪100(

املخولني.بالتوقيع:.
1-.محمد علي كادان كنداكث حميد حاجي  جيتاليكال           )بحريني اجلن�شية(                  م�شتوى التوقيع  )منفرد(
2-...................................................................................................                                                                                               )هندي اجلن�شية(      م�شتوى التوقيع )منفرد(

اأع�صاء.جمل�س.الإدارة:
1-..محمد علي كادان كنداكث حميد حاجي  جيتاليكال           )بحريني اجلن�شية(                           مدير
2-...................................................................................................                                                                                                )هندي اجلن�شية(                                         مدير
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ملخ�س.عقد.�صركة
اإنفوبرو.ديجيتل.ميدل.اإي�صت.�س.�س.و).�صركة.ال�صخ�س.الواحد(.

ومتلكها.�صركة.برو�صي�س.اإ�س.اأيه.اإ�س
�صركة.ال�صخ�س.الواحد

ا�صم.ال�صركة:.اإنفوبرو ديجيتل ميدل اإي�شت �س.�س.و) �شركة ال�شخ�س الواحد( ومتلكها �شركة 
برو�شي�س اإ�س اأيه اإ�س.

رقم.القيد:.97541........................................
تاريخ.التاأ�صي�س:  2016/3/22  

مدة.ال�صركة:.غري.محددة
تاريخ.انتهاء.ال�صنة.املالية: 12/31

اأجهزة  جمال  يف  وا�شت�شارات  الكمبيوتر  برامج  و�شيانة  وتطوير  ت�شميم  ال�صركة:. اأغرا�س.
وبرامج الكمبيوتر.

اأ - النقدي: - 20.000 راأ�صمال.ال�صركة:..
ب - العيني: -      

عنوان.ال�صركة:   �شقة 34    مبنى  49   طريق  2701   / املنامة / العدلية 
 36383611 )973+( هاتف:  

.  
ال�صركاء.ون�صبة.م�صاهمتهم:

1-.�شركة برو�شي�س اإ�س اأيه اإ�س                             )بحريني اجلن�شية(
عدد احل�ش�س )400(     قيمة احل�شة )50(       اإجمايل احل�ش�س )20000( الن�شبة )100 %(
جمموع.ن�صبة.امللكية.)100.٪(

املخولني.بالتوقيع:.
1-.باتريك.ميدريك.لوي�س.مرارد           )فرن�شي اجلن�شية(                  م�شتوى التوقيع  )منفرد(
2-..�صتيفان.لوك.نويل.ديبلو�س                              )فرن�شي اجلن�شية(                                    م�شتوى التوقيع )منفرد(

اأع�صاء.جمل�س.الإدارة:
1-..باتريك.ميدريك.لوي�س.مرارد           )فرن�شي اجلن�شية(                           الع�شو املنتدب
2-..�صتيفان.لوك.نويل.ديبلو�س                )فرن�شي اجلن�شية(                                         مدير
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ملخ�س.عقد.�صركة
جورميه.فودز.اإك�صربي�س.ذ.م.م.

�صركة.ذات.م�صئولية.محدودة

ا�صم.ال�صركة:.�شركة جورميه فودز اإك�شربي�س ذ.م.م.
رقم.القيد:.97548........................................

تاريخ.التاأ�صي�س:  2016/3/22  
مدة.ال�صركة:.غري.محددة

تاريخ.انتهاء.ال�صنة.املالية: 12/31
اأغرا�س.ال�صركة:.ا�شترياد وت�شدير وتوزيع وتخزين الفواكه الطازجة واملواد الغذائية.

اأ - النقدي: - 20.000 راأ�صمال.ال�صركة:..
ب - العيني: -      

عنوان.ال�صركة:   �شقة 303    مبنى  2795   طريق  2835   /  ال�شيف 
 39413394 )973+( هاتف:  

.  
ال�صركاء.ون�صبة.م�صاهمتهم:

1-.محمد عبدالفتاح محمد دياب  عبدالعال                )بحريني اجلن�شية(
عدد احل�ش�س )12(     قيمة احل�شة )1000(       اإجمايل احل�ش�س )12000( الن�شبة )60 %(

2-.هناء داود �شلمان داود  عبدالقادر                           )بحرينية اجلن�شية(
عدد احل�ش�س )8(     قيمة احل�شة )1000(       اإجمايل احل�ش�س )8000( الن�شبة )40 %(
جمموع.ن�صبة.امللكية.)100.٪(

املخولني.بالتوقيع:.
1-.محمد عبدالفتاح محمد دياب  عبدالعال                )بحريني اجلن�شية(                  م�شتوى التوقيع  )منفرد(
2-..هناء داود �شلمان داود  عبدالقادر                                                )بحرينية اجلن�شية(                   م�شتوى التوقيع )جمتمع(

اأع�صاء.جمل�س.الإدارة:
1-..محمد عبدالفتاح محمد دياب  عبدالعال                )بحريني اجلن�شية(                                    رئي�س جمل�س الإدارة
2-..هناء داود �شلمان داود  عبدالقادر                                                )بحرينية اجلن�شية(                نائب رئي�س جمل�س الإدارة

ملخ�س.عقد.�صركة
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ملخ�س.عقد.�صركة
اآوت.لوك.للتجارة.العامة.ذ.م.م
�صركة.ذات.م�صئولية.محدودة

ا�صم.ال�صركة:.�شركة اآوت لوك للتجارة العامة ذ.م.م.
رقم.القيد:.97550........................................

تاريخ.التاأ�صي�س:  2016/3/22  
مدة.ال�صركة:.غري.محددة

تاريخ.انتهاء.ال�صنة.املالية: 12/31
اأغرا�س.ال�صركة:.التجارة العامة ا�شترياد وت�شدير - ما عدا الآليات الثقيلة وال�شيارات و بيع 

و�شراء العقارات حل�شاب املن�شاأة - ل ي�شمح با�شتثمار اأموال الغري.

اأ - النقدي: -  راأ�صمال.ال�صركة:..
ب - العيني: - اأر�س  250.000      
عنوان.ال�صركة:   �شقة 11    مبنى  41ي   طريق  12   /   الهملة

)+973( 17551000 -  )+973( 33609999 - فاك�س )+973( 17911399  هاتف:  
.  

ال�صركاء.ون�صبة.م�صاهمتهم:
1-.جعفر علي �شلمان   �شهاب                )بحريني اجلن�شية(

عدد احل�ش�س )1225(     قيمة احل�شة )100(       اإجمايل احل�ش�س )12000( الن�شبة )49 %(
2-.ماهر محمد علي �شلمان  �شهاب                           )بحريني اجلن�شية(

عدد احل�ش�س )1275(     قيمة احل�شة )100(       اإجمايل احل�ش�س )127500( الن�شبة )15 %(
جمموع.ن�صبة.امللكية.)100.٪(

املخولني.بالتوقيع:.
1-.جعفر علي �شلمان   �شهاب                )بحريني اجلن�شية(         م�شتوى التوقيع  )جمتمع(
2-..ماهر محمد علي �شلمان  �شهاب                                            )بحريني اجلن�شية(                                             م�شتوى التوقيع )جمتمع(

اأع�صاء.جمل�س.الإدارة:
1-..جعفر علي �شلمان   �شهاب                                         )بحريني اجلن�شية(                      رئي�س جمل�س الإدارة
2-..ماهر محمد علي �شلمان  �شهاب                                            )بحريني اجلن�شية(                نائب رئي�س جمل�س الإدارة
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ملخ�س.عقد.�صركة
زامورا.للمقاولت.– ت�صامن-..ملالكها/.جعفر.بن.محمد.اخلليفة.و�صريكه

�صركة.ت�صامن

ا�صم.ال�صركة:.�شركة زامورا للمقاولت – ت�شامن-  ملالكها/ جعفر بن محمد اخلليفة و�شريكه.
رقم.القيد:.97551........................................

تاريخ.التاأ�صي�س:  2016/3/22  
مدة.ال�صركة:.غري.محددة

تاريخ.انتهاء.ال�صنة.املالية: 12/31
اأغرا�س.ال�صركة:.تركيب معدات و�شائل الرى و�شيانتها  )كبرية ( وتركيب اخلزانات الكبرية  
)درجة ثالثة ( وعمل وتركيب املظالت وال�شتائر وال�شتائر اجلرارة وخدمات ال�شحن والتفريغ 
وت�شغيل وادارة امل�شتودعات العامة - ل ي�شمل تخزين املواد الغذائية وخدمات تنظيم معرو�شات 

للمحالت التجارية ومكتب اإداري لتقدمي وتن�شيق اإنهاء خدمات ال�شيارات.

اأ - النقدي: - 20.000 راأ�صمال.ال�صركة:..
ب - العيني: -       

عنوان.ال�صركة:     مبنى  93ب   طريق  387   / املنامة / احلورة
  34083433 )973+( هاتف:  

.  
ال�صركاء.ون�صبة.م�صاهمتهم:

1-.جعفر بن محمد بن علي اخلليفة                )�شعودي اجلن�شية(
عدد احل�ش�س )140(     قيمة احل�شة )100(       اإجمايل احل�ش�س )14000( الن�شبة )70 %(

2-.ح�شن عبداحل�شني علي ح�شني �شلمان الع�شفور                           )بحريني اجلن�شية(
عدد احل�ش�س )60(     قيمة احل�شة )100(       اإجمايل احل�ش�س )6000( الن�شبة )30 %(
جمموع.ن�صبة.امللكية.)100.٪(

املخولني.بالتوقيع:.
1-.جعفر بن محمد بن علي اخلليفة                             )�شعودي اجلن�شية(         م�شتوى التوقيع  )منفرد(
2-..ح�شن عبداحل�شني علي ح�شني �شلمان الع�شفور                         )بحريني اجلن�شية(                             م�شتوى التوقيع )منفرد(

اأع�صاء.جمل�س.الإدارة:
1-..جعفر بن محمد بن علي اخلليفة                               )�شعودي اجلن�شية(    رئي�س جمل�س الإدارة
2-..ح�شن عبداحل�شني علي ح�شني �شلمان الع�شفور     )بحريني اجلن�شية(   ع�شو جمل�س الإدارة
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ملخ�س.عقد.�صركة
INTELLIFY CO..S.P.C

�صركة.ال�صخ�س.الواحد

.INTELLIFY CO. S.P.C.:ا�صم.ال�صركة
رقم.القيد:.97552........................................

تاريخ.التاأ�صي�س:  2016/3/22  
مدة.ال�صركة:.غري.محددة

تاريخ.انتهاء.ال�صنة.املالية: 12/31
الربامج  وبيع  وت�شدير  وا�شترياد  بالكمبيوتر  املتعلقة  والأنظمة  الربامج  بيع  ال�صركة:. اأغرا�س.
الكمبيوتر  وانظمة  اجهزة  م�شتلزمات  وبيع  وت�شدير  وا�شترياد  بالكمبيوتر  املتعلقة  والأنظمة 
الكمبيوتر  وبرامج  اأجهزة  جمال  يف  وا�شت�شارات  الكمبيوتر  برامج  و�شيانة  وتطوير  وت�شميم 
ادارة  وخدمات  املعلومات  ونظم  تهيئة  وخدمات  )النرتنت(  الدولية  املعلومات  �شبكة  وت�شفح 

املواقع الإلكرتونية.

اأ - النقدي: - 1.000 راأ�صمال.ال�صركة:..
ب - العيني: -       

عنوان.ال�صركة:   �شقة 120  مبنى  1498و   طريق  641   / �شلماباد
  39472233 )973+( هاتف:  

.  
ال�صركاء.ون�صبة.م�صاهمتهم:

-.ح�شني علي عبداهلل علي �شالح ال�شبع                )بحريني اجلن�شية(
عدد احل�ش�س )20(     قيمة احل�شة )50(       اإجمايل احل�ش�س )1000( الن�شبة )100 %(
جمموع.ن�صبة.امللكية.)100.٪(

املخولني.بالتوقيع:.
-.ح�شني علي عبداهلل علي �شالح ال�شبع                )بحريني اجلن�شية(         م�شتوى التوقيع  )منفرد(

اأع�صاء.جمل�س.الإدارة:
-.ح�شني علي عبداهلل علي �شالح ال�شبع        )بحريني اجلن�شية(                               مدير
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ملخ�س.عقد.�صركة
محمد.وا�صل.وعي�صى.القنرب.للخدمات.– ت�صامن.-.

ملالكها/.عي�صى.بن.�صعد.القنرب.و�صريكه
�صركة.ت�صامن

ا�صم.ال�صركة:.�شركة محمد وا�شل وعي�شى القنرب للخدمات – ت�شامن- ملالكها/ عي�شى بن �شعد 
القنرب و�شريكه.

رقم.القيد:.97553........................................
تاريخ.التاأ�صي�س:  2016/3/22  

مدة.ال�صركة:.غري.محددة
تاريخ.انتهاء.ال�صنة.املالية: 12/31

تن�شيق وجتميل  الرى و�شيانتها  )كبرية ( ومقاولت  تركيب معدات و�شائل  ال�صركة:. اأغرا�س.
احلدائق  )درجة ثالثة ( وعمل وتركيب املظالت وال�شتائر وال�شتائر اجلرارة ومكتب لنقل الثاث 
املنزيل واملكاتب وخدمات ال�شحن والتفريغ وت�شغيل وادارة امل�شتودعات العامة - ل ي�شمل تخزين 

املواد الغذائية.

اأ - النقدي: - 20.000 راأ�صمال.ال�صركة:..
ب - العيني: -       

عنوان.ال�صركة:     مبنى  1390      طريق  3624   / الدراز
  34083433 )973+( هاتف:  

.  
ال�صركاء.ون�صبة.م�صاهمتهم:

1-.عي�شى بن �شعد بن محمد القنرب                   )�شعودي اجلن�شية(
عدد احل�ش�س )120(     قيمة احل�شة )100(       اإجمايل احل�ش�س )12000( الن�شبة )60 %(

2-.محمد بن وا�شل بن اأحمد الها�شم                )�شعودي اجلن�شية(
عدد احل�ش�س )80(     قيمة احل�شة )100(       اإجمايل احل�ش�س )8000( الن�شبة )40 %(
جمموع.ن�صبة.امللكية.)100.٪(
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املخولني.بالتوقيع:.
1-.عي�شى بن �شعد بن محمد القنرب                   )�شعودي اجلن�شية(         م�شتوى التوقيع  )منفرد(
2- محمد بن وا�شل بن اأحمد الها�شم                )�شعودي اجلن�شية(        م�شتوى التوقيع  )منفرد(

اأع�صاء.جمل�س.الإدارة:
1-.عي�شى بن �شعد بن محمد القنرب                          )�شعودي اجلن�شية(                     رئي�س جمل�س الإدارة
2- محمد بن وا�شل بن اأحمد الها�شم                )�شعودي اجلن�شية(                  ع�شو جمل�س الإدارة
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ملخ�س.عقد.�صركة
كفترييا.�صبز.اند.�صبدز.ذ.م.م
�صركة.ذات.م�صئولية.محدودة

ا�صم.ال�صركة:.كفترييا �شبز اند �شبدز ذ.م.م.
رقم.القيد:.97554........................................

تاريخ.التاأ�صي�س:  2016/3/22  
مدة.ال�صركة:.غري.محددة

تاريخ.انتهاء.ال�صنة.املالية: 12/31
اأغرا�س.ال�صركة:.كفترييا )وجبات خفيفة(.

اأ - النقدي: - 6000 راأ�صمال.ال�صركة:..
ب - العيني: -       

عنوان.ال�صركة:     مبنى  44ا   طريق  20    املنامة / بو غزال
  39511555 )973+( هاتف:  

.  
ال�صركاء.ون�صبة.م�صاهمتهم:

1-.ال�شيد حازم اإ�شماعيل مهدي اأحمد العلوي                     )بحريني اجلن�شية(
عدد احل�ش�س )20(     قيمة احل�شة )50(       اإجمايل احل�ش�س )1000( الن�شبة )16.6667 %(

2-.جعفر اإبراهيم علي عبداهلل  ال�شغل                                 )بحريني اجلن�شية(
عدد احل�ش�س )20(     قيمة احل�شة )50(       اإجمايل احل�ش�س )1000( الن�شبة )16.6667 %(

3-.ح�شني حميد حيدر   عبداحل�شني                                      )بحريني اجلن�شية(
عدد احل�ش�س )20(     قيمة احل�شة )50(       اإجمايل احل�ش�س )1000( الن�شبة )16.6667 %(

4-.ح�شني مرت�شى محمد بدر                                                )بحريني اجلن�شية(
عدد احل�ش�س )20(     قيمة احل�شة )50(       اإجمايل احل�ش�س )1000( الن�شبة )16.6667 %(

5- خالد عبا�س �شعيد محمد علي  املحرو�س                         )بحريني اجلن�شية(
عدد احل�ش�س )20(     قيمة احل�شة )50(       اإجمايل احل�ش�س )1000( الن�شبة )16.6667 %(

6- محمد باقر حبيب عبدالنبي  ال�شكايف                            )بحريني اجلن�شية(
عدد احل�ش�س )20(     قيمة احل�شة )50(       اإجمايل احل�ش�س )1000( الن�شبة )16.6667 %(
جمموع.ن�صبة.امللكية.)100.٪(
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املخولني.بالتوقيع:.
1- ال�شيد حازم اإ�شماعيل مهدي اأحمد العلوي                )بحريني اجلن�شية(         م�شتوى التوقيع  )منفرد(
2-  جعفر اإبراهيم علي عبداهلل  ال�شغل                      )بحريني اجلن�شية(      م�شتوى التوقيع )منفرد(
3- ح�شني حميد حيدر   عبداحل�شني                                             )بحريني اجلن�شية(         م�شتوى التوقيع  )منفرد(
4-  ح�شني مرت�شى محمد   بدر                                     )بحريني اجلن�شية(      م�شتوى التوقيع )منفرد(
5- خالد عبا�س �شعيد محمد علي  املحرو�س                )بحريني اجلن�شية(         م�شتوى التوقيع  )منفرد(
6-  محمد باقر حبيب عبدالنبي  ال�شكايف                        )بحريني اجلن�شية(            م�شتوى التوقيع )منفرد(

اأع�صاء.جمل�س.الإدارة:
1- ال�شيد حازم اإ�شماعيل مهدي اأحمد العلوي                )بحريني اجلن�شية(         ع�شو جمل�س الإدارة
2-  جعفر اإبراهيم علي عبداهلل  ال�شغل                      )بحريني اجلن�شية(      ع�شو جمل�س الإدارة
3- ح�شني حميد حيدر   عبداحل�شني                                             )بحريني اجلن�شية(         ع�شو جمل�س الإدارة
4-  ح�شني مرت�شى محمد   بدر                                     )بحريني اجلن�شية(      ع�شو جمل�س الإدارة
5- خالد عبا�س �شعيد محمد علي  املحرو�س                    )بحريني اجلن�شية(         ع�شو جمل�س الإدارة
6-  محمد باقر حبيب عبدالنبي  ال�شكايف                                 )بحريني اجلن�شية(            ع�شو جمل�س الإدارة
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ملخ�س.عقد.�صركة
اوف.لين.ميديا.ذ.م.م

�صركة.ذات.م�صئولية.محدودة

ا�صم.ال�صركة:.�شركة اوف لين ميديا ذ.م.م.
رقم.القيد:.97555........................................

تاريخ.التاأ�صي�س:  2016/3/22  
مدة.ال�صركة:.غري.محددة

تاريخ.انتهاء.ال�صنة.املالية: 12/31
اأغرا�س.ال�صركة:.دعاية واإعالن.

اأ - النقدي: - 1.000 راأ�صمال.ال�صركة:..
ب - العيني: -       

عنوان.ال�صركة:     مبنى  53ب   طريق  40   / الدراز
  39511555 )973+( هاتف:  

.  
ال�صركاء.ون�صبة.م�صاهمتهم:

1- اأمين �شامى يو�شف محمد عماره                                   )م�شري اجلن�شية(
عدد احل�ش�س )8(     قيمة احل�شة )50(       اإجمايل احل�ش�س )400( الن�شبة )40 %(

2- محمد ح�شام اأحمد محمد ال�شوربجي                           )م�شري اجلن�شية(
عدد احل�ش�س )6(     قيمة احل�شة )50(       اإجمايل احل�ش�س )300( الن�شبة )30 %(

3- محمد �شامي يو�شف محمد عمارة                                )م�شري اجلن�شية(
عدد احل�ش�س )6(     قيمة احل�شة )50(       اإجمايل احل�ش�س )300( الن�شبة )30 %(
جمموع.ن�صبة.امللكية.)100.٪(

املخولني.بالتوقيع:.
1-.اأمين �شامى يو�شف محمد عماره                                   )م�شري اجلن�شية(                 م�شتوى التوقيع  )منفرد(
2-..محمد ح�شام اأحمد محمد ال�شوربجي                                  )م�شري اجلن�شية(                             م�شتوى التوقيع )منفرد(
3- محمد �شامي يو�شف محمد عمارة             )م�شري اجلن�شية(        م�شتوى التوقيع )منفرد(

اأع�صاء.جمل�س.الإدارة:
1-..اأمين �شامى يو�شف محمد عماره                                   )م�شري اجلن�شية(                               ع�شو جمل�س الإدارة
2-..محمد �شامي يو�شف محمد عمارة             )م�شري اجلن�شية(              ع�شو جمل�س الإدارة
3- محمد �شامي يو�شف محمد عمارة             )م�شري اجلن�شية(              ع�شو جمل�س الإدارة
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ملخ�س.عقد.�صركة
كراون.بارك.هولدينغز.�س.�س.و.

�صركة.ال�صخ�س.الواحد

ا�صم.ال�صركة:.�شركة كراون بارك هولدينغز �س.�س.و.
رقم.القيد:.97560........................................

تاريخ.التاأ�صي�س:  2016/3/23  
مدة.ال�صركة:.غري.محددة

تاريخ.انتهاء.ال�صنة.املالية: 12/31
اأغرا�س.ال�صركة:.�شركة قاب�شة ملجموعة �شركات جتارية و�شناعية اأو خدمات.

اأ - النقدي: - 250.000 راأ�صمال.ال�صركة:..
ب - العيني: -       

عنوان.ال�صركة:   �شقة 242  مبنى  113   طريق  383  /  و�شط املنامة
  36350010 )973+( هاتف:  

.  
ال�صركاء.ون�صبة.م�صاهمتهم:

- �شمو ال�شيخه ح�شه بنت حمد بن عي�شى اآل خليفة              )بحرينية اجلن�شية(
عدد احل�ش�س )2500(     قيمة احل�شة )100(       اإجمايل احل�ش�س )250000( الن�شبة )100 %(
جمموع.ن�صبة.امللكية.)100.٪(

املخولني.بالتوقيع:.
- �شمو ال�شيخه ح�شه بنت حمد بن عي�شى اآل خليفة   )بحرينية اجلن�شية(   م�شتوى التوقيع )منفرد(

اأع�صاء.جمل�س.الإدارة:
..- �شمو ال�شيخه ح�شه بنت حمد بن عي�شى اآل خليفة              )بحرينية اجلن�شية(              الع�شو املنتدب
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ملخ�س.عقد.�صركة
امبرييا.للت�صويق.ل�صحابها.كوكب.املاجد.وعبدالعظيم.ح�صن.�صركة.ت�صامن

�صركة.ت�صامن

ا�صم.ال�صركة:.�شركة امبرييا للت�شويق ل�شحابها كوكب املاجد وعبدالعظيم ح�شن �شركة ت�شامن.
رقم.القيد:.97561........................................

تاريخ.التاأ�صي�س:  2016/3/23  
مدة.ال�صركة:.غري.محددة

تاريخ.انتهاء.ال�صنة.املالية: 12/31
اك�ش�شوارات  وبيع  وت�شدير  وا�شترياد  املعطيات  ترا�شل  اأجهزة  �شيانة  ال�صركة:. اأغرا�س.
لتوفري  ومكتب  وم�شتلزماته  الكمبيوتر  اأجهزة  وبيع  وت�شدير  وا�شترياد  الهاتف  وم�شتلزمات 
تنظيم  وخدمات  التجريبية  العينات  وترويج  توزيع  وخدمات  احلا�شوب  با�شتخدام  املعلومات 
معرو�شات للمحالت التجارية ومكتب لرتويج البحرين وجلب امل�شتثمرين ومكتب لتنظيم عرو�س 

العاب الليزر.

اأ - النقدي: - 10.000 راأ�صمال.ال�صركة:..
ب - العيني: -       

عنوان.ال�صركة:     مبنى  4055   طريق  2161   املنامة / الق�شيبية
  34437765 )973+( هاتف:  

.  
ال�صركاء.ون�صبة.م�صاهمتهم:

1- عبدالعظيم ح�شن علي محمد علي                    )بحريني اجلن�شية(
عدد احل�ش�س )5(     قيمة احل�شة )100(       اإجمايل احل�ش�س )500( الن�شبة )5 %(

2-  كوكب علي اإبراهيم محمد املاجد                    )بحرينية اجلن�شية(
عدد احل�ش�س )95(     قيمة احل�شة )100(       اإجمايل احل�ش�س )9500( الن�شبة )95 %(

جمموع.ن�صبة.امللكية.)100.٪(
املخولني.بالتوقيع:.

1- عبدالعظيم ح�شن علي محمد علي                    )بحريني اجلن�شية(               م�شتوى التوقيع )منفرد(
2-  كوكب علي اإبراهيم محمد املاجد          )بحرينية اجلن�شية(         م�شتوى التوقيع )منفرد(

اأع�صاء.جمل�س.الإدارة:
مدير اجلن�شية(               )بحريني  علي     محمد  علي  ح�شن  عبدالعظيم   -1
2-  كوكب علي اإبراهيم محمد املاجد                )بحرينية اجلن�شية(         رئي�س جمل�س الإدارة
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ملخ�س.عقد.�صركة
زمهرير.للنق�س.والزخرفة.-.ت�صامن.لأ�صحابها.محمد.ح�صن.ورقية.حبيب

�صركة.ت�صامن

ا�صم.ال�صركة:.زمهرير للنق�س والزخرفة - ت�شامن لأ�شحابها محمد ح�شن ورقية حبيب.
رقم.القيد:.97562........................................

تاريخ.التاأ�صي�س:  2016/3/23  
مدة.ال�صركة:.غري.محددة

تاريخ.انتهاء.ال�صنة.املالية: 12/31
اأغرا�س.ال�صركة:.مقاولت برك ال�شباحة  )درجة ثالثة ( ومقاولت النق�س والزخرفة )درجة 

ثالثة(.

اأ - النقدي: - 40.000 راأ�صمال.ال�صركة:..
ب - العيني: -       

عنوان.ال�صركة:     مبنى  609 ا   طريق  5219   البديع
  33336320 )973+( هاتف:  

.  
ال�صركاء.ون�صبة.م�صاهمتهم:

1- رقية حبيب محمد علي مال اهلل                                      )بحرينية اجلن�شية(
عدد احل�ش�س )100(     قيمة احل�شة )200(       اإجمايل احل�ش�س )20000( الن�شبة )50 %(

2-  محمد ح�شن عي�شى مح�شن زهري ابوروي�س                    )بحريني اجلن�شية(
عدد احل�ش�س )100(     قيمة احل�شة )200(       اإجمايل احل�ش�س )20000( الن�شبة )50 %(
جمموع.ن�صبة.امللكية.)100.٪(

املخولني.بالتوقيع:.
- محمد ح�شن عي�شى مح�شن زهري ابوروي�س    )بحريني اجلن�شية(     م�شتوى التوقيع )منفرد(

اأع�صاء.جمل�س.الإدارة:
1- رقية حبيب محمد علي مال اهلل                           )بحرينية اجلن�شية(            نائب رئي�س جمل�س الإدارة
2-  محمد ح�شن عي�شى مح�شن زهري ابوروي�س                    )بحريني اجلن�شية(                                          رئي�س جمل�س الإدارة
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ملخ�س.عقد.�صركة
مقهى.كانتني.ذ.م.م

�صركة.ذات.م�صئولية.محدودة

ا�صم.ال�صركة:.مقهى كانتني ذ.م.م.
رقم.القيد:.97563........................................

تاريخ.التاأ�صي�س:  2016/3/23  
مدة.ال�صركة:.غري.محددة

تاريخ.انتهاء.ال�صنة.املالية: 12/31
اأغرا�س.ال�صركة:.مطاعم اأخرى.

اأ - النقدي: - 200 راأ�صمال.ال�صركة:..
ب - العيني: -       

عنوان.ال�صركة:   �شقة 227     مبنى  111   طريق  385   و�شط املنامة
  39640102 )973+( هاتف:  

.  
ال�صركاء.ون�صبة.م�صاهمتهم:

1- فاطمة علي ح�شني يتيم                                      )بحرينية اجلن�شية(
عدد احل�ش�س )1(     قيمة احل�شة )100(       اإجمايل احل�ش�س )100( الن�شبة )50 %(

2-  منى علي ح�شني يتيم                                        )بحرينية اجلن�شية(
عدد احل�ش�س )1(     قيمة احل�شة )100(       اإجمايل احل�ش�س )100( الن�شبة )50 %(
جمموع.ن�صبة.امللكية.)100.٪(

املخولني.بالتوقيع:.
1- فاطمة علي ح�شني يتيم                                      )بحرينية اجلن�شية(                   م�شتوى التوقيع )منفرد(
2-  منى علي ح�شني يتيم                        )بحرينية اجلن�شية(           م�شتوى التوقيع )منفرد(

اأع�صاء.جمل�س.الإدارة:
1- فاطمة علي ح�شني يتيم                           )بحرينية اجلن�شية(            نائب رئي�س جمل�س الإدارة
2-  منى علي ح�شني يتيم                                                         )بحرينية اجلن�شية(                                          رئي�س جمل�س الإدارة
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ملخ�س.عقد.�صركة
�صـني.ايليت.دي�صرتبيو�صن.ذم.م
�صركة.ذات.م�صئولية.محدودة

ا�صم.ال�صركة:.�شـني ايليت دي�شرتبيو�شن ذم.م.
رقم.القيد:.97572........................................

تاريخ.التاأ�صي�س:  2016/3/23  
مدة.ال�صركة:.غري.محددة

تاريخ.انتهاء.ال�صنة.املالية: 12/31
العر�س  دور  وت�شغيل  واإدارة  ال�شينمائية  الفالم  وبيع  وت�شدير  ا�شترياد  ال�صركة:. اأغرا�س.

ال�شينمائي وتوزيع الأفالم.

اأ - النقدي: - 20.000 راأ�صمال.ال�صركة:..
ب - العيني: -       

عنوان.ال�صركة:   �شقة 45     مبنى  1072   طريق  3622   جممع   /  ال�شيف
  39450459 )973+( هاتف:  

.  
ال�صركاء.ون�صبة.م�صاهمتهم:

1- برينـارد كو�شتوديو جوميز                                      )اأمريكي اجلن�شية(
عدد احل�ش�س )146(     قيمة احل�شة )50(       اإجمايل احل�ش�س )7300( الن�شبة )36.5 %(

2-  توفيــق  بـن جمعـــة بـن ح�شـــن  اخلليفــــة              )�شعودي اجلن�شية(
عدد احل�ش�س )20(     قيمة احل�شة )50(       اإجمايل احل�ش�س )1000( الن�شبة )5 %(

3- �شتيفــن هــار�س كرامـز                                         )اأمريكي اجلن�شية(
عدد احل�ش�س )30(     قيمة احل�شة )50(       اإجمايل احل�ش�س )1500( الن�شبة )7.5 %(

4-  يا�شــر بـن محمـــد بـن جمعــة اخلليفـــة               )�شعودي اجلن�شية(
عدد احل�ش�س )204(     قيمة احل�شة )50(       اإجمايل احل�ش�س )10200( الن�شبة )51 %(
جمموع.ن�صبة.امللكية.)100.٪(
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املخولني.بالتوقيع:.
1- برينـارد كو�شتوديو جوميز                                                   )اأمريكي اجلن�شية(             م�شتوى التوقيع )منفرد(
2-  توفيــق  بـن جمعـــة بـن ح�شـن  اخلليفة              )�شعودي اجلن�شية(           م�شتوى التوقيع )منفرد(
3- �شتيفــن هــار�س كرامـز                               )اأمريكي اجلن�شية(      م�شتوى التوقيع )منفرد(
4- يا�شــر بـن محمد بـن جمعة اخلليفة         )�شعودي اجلن�شية(      م�شتوى التوقيع )منفرد(

اأع�صاء.جمل�س.الإدارة:
1- برينـارد كو�شتوديو جوميز                                      )اأمريكي اجلن�شية(                   رئي�س جمل�س الإدارة
2-  توفيــق  بـن جمعـــة بـن ح�شـن  اخلليفة                           )�شعودي اجلن�شية(                                         ع�شو جمل�س الإدارة
3- �شتيفــن هــار�س كرامـز                                        )اأمريكي اجلن�شية(       نائب رئي�س جمل�س الإدارة
4- يا�شــر بـن محمد بـن جمعة اخلليفة          )�شعودي اجلن�شية(     نائب رئي�س جمل�س الإدارة
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ملخ�س.عقد.�صركة
اآرابيان.اآي.بي.كون�صلتنت�س.ذ.م.م

�صركة.ذات.م�صئولية.محدودة

ا�صم.ال�صركة:.اآرابيان اآي بي كون�شلتنت�س ذ.م.م.
رقم.القيد:.97576........................................

تاريخ.التاأ�صي�س:  2016/3/23  
مدة.ال�صركة:.محددة

تاريخ.انتهاء.ال�صنة.املالية: 12/31
اأغرا�س.ال�صركة:.مكاتب الأ�شت�شارات القانونية الأجنبية ووكالء خدمات ت�شجيل حقوق امللكية 
امللكية  حقوق  وحماية  ت�شجيل  �شئون  فى  وم�شت�شارون  اأعمال  واإدارة  اإدارة  وم�شت�شارو  الفكرية 

ال�شناعية.

اأ - النقدي: - 10.000 راأ�صمال.ال�صركة:..
ب - العيني: -       

عنوان.ال�صركة:  �شقة 503   مبنى  655   طريق  3614 /  ال�شيف
  66370888 )973+( هاتف:  

.  
ال�صركاء.ون�صبة.م�صاهمتهم:

1- اآرابيان اآي بي ليميتد                                      )بحرينية اجلن�شية(
عدد احل�ش�س )160(     قيمة احل�شة )50(       اإجمايل احل�ش�س )8000( الن�شبة )80 %(

2- روان مكرم ب�شاره  ال�شناع                            )اأردنية اجلن�شية(
عدد احل�ش�س )40(     قيمة احل�شة )50(       اإجمايل احل�ش�س )2000( الن�شبة )20 %(
جمموع.ن�صبة.امللكية.)100.٪(

املخولني.بالتوقيع:.
- روان مكرم ب�شاره  ال�شناع                            )اأردنية اجلن�شية(                م�شتوى التوقيع )منفرد(

اأع�صاء.جمل�س.الإدارة:
مدير اجلن�شية(                 )اأردنية  ال�شناع      ب�شاره   مكرم  روان   -
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ملخ�س.عقد.�صركة
جوكي.للتنظيفات.ذ.م.م

�صركة.ذات.م�صئولية.محدودة

ا�صم.ال�صركة:.�شركة جوكي للتنظيفات ذ م م.
رقم.القيد:.97580........................................

تاريخ.التاأ�صي�س:  2016/3/23  
مدة.ال�صركة:.غري.محددة

تاريخ.انتهاء.ال�صنة.املالية: 12/31
اأغرا�س.ال�صركة:.مقاولت تنظيفات املرافق العامة واخلا�شة - درجة ثالث.

اأ - النقدي: - 20.000 راأ�صمال.ال�صركة:..
ب - العيني: -       

عنوان.ال�صركة:  �شقة 12   مبنى  1444   طريق  2728   املنامة / العدلية
  34425562 )973+( هاتف:  

.  
ال�صركاء.ون�صبة.م�صاهمتهم:

1- داود �شلمان علي �شلمان  املدوب                          )بحريني اجلن�شية(
عدد احل�ش�س )49(     قيمة احل�شة )200(       اإجمايل احل�ش�س )9800( الن�شبة )49 %(

2- فاطمة علي عبا�س   علي                                       )بحرينية اجلن�شية(
عدد احل�ش�س )51(     قيمة احل�شة )200(       اإجمايل احل�ش�س )10200( الن�شبة )51 %(
جمموع.ن�صبة.امللكية.)100.٪(

املخولني.بالتوقيع:.
1- داود �شلمان علي �شلمان  املدوب                          )بحريني اجلن�شية(                م�شتوى التوقيع )منفرد(
2- فاطمة علي عبا�س علي                              )بحرينية اجلن�شية(         م�شتوى التوقيع )منفرد(

اأع�صاء.جمل�س.الإدارة:
الإدارة جمل�س  رئي�س  نائب  اجلن�شية(         )اأردنية  ال�شناع      ب�شاره  مكرم  روان   -1
2- فاطمة علي عبا�س علي               )بحرينية اجلن�شية(                    رئي�س جمل�س الإدارة
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ملخ�س.عقد.�صركة
فري�صت.قاردن.ملقاولت.تن�صيق.وجتميل.احلدائق.

)ت�صامن.ل�صحابها.كل.من.ح�صن.الدرازي.و�صريكة(
�صركة.ت�صامن

ا�صم.ال�صركة:.�شركة فري�شت قاردن ملقاولت تن�شيق وجتميل احلدائق )ت�شامن ل�شحابها كل 
من ح�شن الدرازي و�شريكة(.

رقم.القيد:.97588........................................
تاريخ.التاأ�صي�س:  2016/3/24  

مدة.ال�صركة:.غري.محددة
تاريخ.انتهاء.ال�صنة.املالية: 12/31

اأغرا�س.ال�صركة:.مقاولت تن�شيق وجتميل احلدائق  )درجة ثالثة (.

اأ - النقدي: - 10.000 راأ�صمال.ال�صركة:..
ب - العيني: -       

عنوان.ال�صركة:  �شقة 22   مبنى  1153ج   طريق  3437   / املالكية
  33388377 )973+( هاتف:  

.  
ال�صركاء.ون�صبة.م�صاهمتهم:

1- ح�شن علي اإبراهيم ح�شني الدرازي                          )بحريني اجلن�شية(
عدد احل�ش�س )50(     قيمة احل�شة )100(       اإجمايل احل�ش�س )5000( الن�شبة )50 %(

2- خاتون �شلمان محمد علي  احلداق                           )بحرينية اجلن�شية(
عدد احل�ش�س )50(     قيمة احل�شة )100(       اإجمايل احل�ش�س )5000( الن�شبة )50 %(
جمموع.ن�صبة.امللكية.)100.٪(

املخولني.بالتوقيع:.
- ح�شن علي اإبراهيم ح�شني الدرازي                          )بحريني اجلن�شية(         م�شتوى التوقيع )منفرد(

اأع�صاء.جمل�س.الإدارة:
الإدارة جمل�س  رئي�س  اجلن�شية(  )بحريني  الدرازي   ح�شني  اإبراهيم  علي  ح�شن   -
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ملخ�س.عقد.�صركة
مر�صية.للمقاولت.البناء.-.ت�صامن.

.ملالكها.عي�صى.عبدالنبي.عبدالعزيز.مرزوق.و.�صركاه
�صركة.ت�صامن

عبدالعزيز  عبدالنبي  عي�شى  ملالكها  ت�شامن   - البناء  للمقاولت  مر�شية  �شركة  ال�صركة:. ا�صم.
مرزوق و �شركاه.

رقم.القيد:.97591........................................
تاريخ.التاأ�صي�س:  2016/3/24  

مدة.ال�صركة:.غري.محددة
تاريخ.انتهاء.ال�صنة.املالية: 12/31

اأغرا�س.ال�صركة:.مقاولت بناء درجة ثالثة.

اأ - النقدي: - 10.000 راأ�صمال.ال�صركة:..
ب - العيني: -       

عنوان.ال�صركة:    مبنى  505   طريق  3813   / الدراز
  33903000 )973+( هاتف:  

.  
ال�صركاء.ون�صبة.م�صاهمتهم:

1- عي�شى عبدالنبي عبدالعزيز مرزوق                              )بحريني اجلن�شية(
عدد احل�ش�س )40(     قيمة احل�شة )100(       اإجمايل احل�ش�س )4000( الن�شبة )40 %(

2- فاطمة عبدالرحيم عبدالعزيز املرزوق                           )بحرينية اجلن�شية(
عدد احل�ش�س )60(     قيمة احل�شة )100(       اإجمايل احل�ش�س )6000( الن�شبة )60 %(
جمموع.ن�صبة.امللكية.)100.٪(

املخولني.بالتوقيع:.
- عي�شى عبدالنبي عبدالعزيز مرزوق                          )بحريني اجلن�شية(         م�شتوى التوقيع )منفرد(

اأع�صاء.جمل�س.الإدارة:
1- عي�شى عبدالنبي عبدالعزيز مرزوق            )بحريني اجلن�شية(                  رئي�س جمل�س الإدارة
2- فاطمة عبدالرحيم عبدالعزيز املرزوق     )بحرينية اجلن�شية(     نائب رئي�س جمل�س الإدارة
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ملخ�س.عقد.�صركة
�صيفول.لإدارة.الأمالك.ذ.م.م.
�صركة.ذات.م�صئولية.محدودة

ا�صم.ال�صركة:.�شيفول لإدارة الأمالك ذ.م.م.

رقم.القيد:.97594........................................
تاريخ.التاأ�صي�س:  2016/3/24  

مدة.ال�صركة:.غري.محددة
تاريخ.انتهاء.ال�صنة.املالية: 12/31

اأغرا�س.ال�صركة:.اإدارة وتطوير املمتلكات اخلا�شة.

اأ - النقدي: - 20.000 راأ�صمال.ال�صركة:..
ب - العيني: -       

عنوان.ال�صركة:    مبنى  1912 ا   طريق  4154   املنامة / اجلفري
39580056 )973+(   - 17292239 )973+( هاتف:  

.  
ال�صركاء.ون�صبة.م�صاهمتهم:

1-                                                                  )بنغايل اجلن�شية(
عدد احل�ش�س )20(     قيمة احل�شة )100(       اإجمايل احل�ش�س )2000( الن�شبة )10 %(

2-                                                                  )بنغايل اجلن�شية(
عدد احل�ش�س )280(     قيمة احل�شة )100(       اإجمايل احل�ش�س )18000( الن�شبة )90 %(
جمموع.ن�صبة.امللكية.)100.٪(

املخولني.بالتوقيع:.
1-                                                                  )بنغايل اجلن�شية(         م�شتوى التوقيع )منفرد(
2-                                                                  )بنغايل اجلن�شية(        م�شتوى التوقيع )منفرد(

اأع�صاء.جمل�س.الإدارة:
1-                                                                  )بنغايل اجلن�شية(                  رئي�س جمل�س الإدارة
2-                                                                  )بنغايل اجلن�شية(                            الع�شو املنتدب
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ملخ�س.عقد.�صركة
جلوبل.داميرت�س.للتجارة.ذ.م.م.

�صركة.ذات.م�صئولية.محدودة

ا�صم.ال�صركة:.جلوبل داميرت�س للتجارة ذ.م.م.
رقم.القيد:.97595........................................

تاريخ.التاأ�صي�س:  2016/3/24  
مدة.ال�صركة:.غري.محددة

تاريخ.انتهاء.ال�صنة.املالية: 12/31
اأغرا�س.ال�صركة:.ا�شترياد وت�شدير وبيع مواد البناء وا�شترياد وت�شدير وبيع الربامج والأنظمة 

املتعلقة بالكمبيوتر وا�شترياد وت�شدير وبيع ال�شفائح البلورية لتوليد الطاقة ال�شم�شية.

اأ - النقدي: - 10.000 راأ�صمال.ال�صركة:..
ب - العيني: -       

عنوان.ال�صركة:  �شقة 2098       مبنى  2648   طريق  5720  / اأمواج
37371018 )973+(   - 37371018 )973+( هاتف:  

.  
ال�صركاء.ون�صبة.م�صاهمتهم:

1- جم�شد عطا�شريي                                                )هندي اجلن�شية(
عدد احل�ش�س )49(     قيمة احل�شة )100(       اإجمايل احل�ش�س )4900( الن�شبة )49 %(

2- زي�شان من�شور عثمان جندورت  عثمان               )بحريني اجلن�شية(
عدد احل�ش�س )51(     قيمة احل�شة )100(       اإجمايل احل�ش�س )5100( الن�شبة )51 %(
جمموع.ن�صبة.امللكية.)100.٪(

املخولني.بالتوقيع:.
1- جم�شد عطا�شريي                           )هندي اجلن�شية(         م�شتوى التوقيع )جمتمع(
2- زي�شان من�شور عثمان جندورت  عثمان          )بحريني اجلن�شية(                          م�شتوى التوقيع )جمتمع(

اأع�صاء.جمل�س.الإدارة:
1- جم�شد عطا�شريي                                             )هندي اجلن�شية(                  الع�شو املنتدب
2- زي�شان من�شور عثمان جندورت  عثمان              )بحريني اجلن�شية(                                    مدير
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ملخ�س.عقد.�صركة
ف�صاء.ال�صاخوري.للخدمات.�س.�س.و.

مملوكة.لل�صيد/.هيثم.عبداجلليل.�صلمان.ال�صاخوري..
�صركة.ال�صخ�س.الواحد

عبداجلليل  هيثم  لل�شيد/  مملوكة  �س.�س.و  للخدمات  ال�شاخوري  ف�شاء  �شركة  ال�صركة:. ا�صم.
�شلمان ال�شاخوري.

رقم.القيد:.97600........................................
تاريخ.التاأ�صي�س:  2016/3/24  

مدة.ال�صركة:.غري.محددة
تاريخ.انتهاء.ال�صنة.املالية: 12/31

مكتب لنقل الثاث املنزيل واملكاتب وت�شغيل وادارة امل�شتودعات العامة - ل  اأغرا�س.ال�صركة:.
ي�شمل تخزين املواد الغذائية ومكتب اإداري لتقدمي وتن�شيق اإنهاء خدمات ال�شيارات.

اأ - النقدي: - 100 راأ�صمال.ال�صركة:..
ب - العيني: -       

عنوان.ال�صركة:      مبنى  535   طريق  3424  / املالكية
36101004 )973+(   - 33609644 )973+( هاتف:  

.  
ال�صركاء.ون�صبة.م�صاهمتهم:

- هيثم عبداجلليل �شلمان علي  ال�شاخوري                    )بحريني اجلن�شية(
عدد احل�ش�س )2(     قيمة احل�شة )50(       اإجمايل احل�ش�س )100( الن�شبة )100 %(
جمموع.ن�صبة.امللكية.)100.٪(

املخولني.بالتوقيع:.
- هيثم عبداجلليل �شلمان علي  ال�شاخوري                    )بحريني اجلن�شية(                          م�شتوى التوقيع )جمتمع(

اأع�صاء.جمل�س.الإدارة:
- هيثم عبداجلليل �شلمان علي  ال�شاخوري                 )بحريني اجلن�شية(                                        رئي�س جمل�س الإدارة
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ملخ�س.عقد.�صركة
كاينتك.منيجمنت.�صريف�ص�س.�س.�س.و.ملالكها.�صتيفن.كيلي.

�صركة.ال�صخ�س.الواحد

ا�صم.ال�صركة:.�شركة كاينتك منيجمنت �شريف�ش�س �س.�س.و ملالكها �شتيفن كيلي.
رقم.القيد:.97601........................................

تاريخ.التاأ�صي�س:  2016/3/24  
مدة.ال�صركة:.غري.محددة

تاريخ.انتهاء.ال�صنة.املالية: 12/31
مكتب لنقل الثاث املنزيل واملكاتب وت�شغيل وادارة امل�شتودعات العامة - ل  اأغرا�س.ال�صركة:.

ي�شمل تخزين املواد الغذائية ومكتب اإداري لتقدمي وتن�شيق اإنهاء خدمات ال�شيارات.

اأ - النقدي: - 1000 راأ�صمال.ال�صركة:..
ب - العيني: -       

عنوان.ال�صركة:   �شقة 1917     مبنى  1565    طريق  1722  / املنطقة الدبلوما�شية
 33399580 )973+( هاتف:  

.  
ال�صركاء.ون�صبة.م�صاهمتهم:

- �شتيفن كيلي                                             )بريطاين اجلن�شية(
عدد احل�ش�س )20(     قيمة احل�شة )50(       اإجمايل احل�ش�س )1000( الن�شبة )100 %(
جمموع.ن�صبة.امللكية.)100.٪(

املخولني.بالتوقيع:.
- �شتيفن كيلي                                             )بريطاين اجلن�شية(                          م�شتوى التوقيع )منفرد(

اأع�صاء.جمل�س.الإدارة:
 - �شتيفن كيلي                                                )بريطاين اجلن�شية(                                        رئي�س جمل�س الإدارة
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ملخ�س.عقد.�صركة
العي�صوي.ذ.م.م.

�صركة.ذات.م�صئولية.محدودة

ا�صم.ال�صركة:.�شركة العي�شوي ذ.م.م.
رقم.القيد:.97603........................................

تاريخ.التاأ�صي�س:  2016/3/24  
مدة.ال�صركة:.غري.محددة

تاريخ.انتهاء.ال�صنة.املالية: 12/31
اأغرا�س.ال�صركة:.الرتويج خلدمات ومنتجات اأجنبية يف البحرين.

اأ - النقدي: - 2000 راأ�صمال.ال�صركة:..
ب - العيني: -       

عنوان.ال�صركة:   �شقة 724     مبنى  469    طريق  1705 / املنطقة الدبلوما�شية
 36788166 )973+( هاتف:  

.  
ال�صركاء.ون�صبة.م�صاهمتهم:

1- عبدالرحيم عثمان علمى                             )�شومايل اجلن�شية(
عدد احل�ش�س )20(     قيمة احل�شة )50(       اإجمايل احل�ش�س )1000( الن�شبة )50 %(

2- محمد معلن                                                 )نرويجي اجلن�شية(
عدد احل�ش�س )20(     قيمة احل�شة )50(       اإجمايل احل�ش�س )1000( الن�شبة )50 %(
جمموع.ن�صبة.امللكية.)100.٪(

املخولني.بالتوقيع:.
1- عبدالرحيم عثمان علمى                             )�شومايل اجلن�شية(                          م�شتوى التوقيع )منفرد(
2- محمد معلن                                       )نرويجي اجلن�شية(                 م�شتوى التوقيع )منفرد(

اأع�صاء.جمل�س.الإدارة:
1- عبدالرحيم عثمان علمى                               )�شومايل اجلن�شية(                                نائب رئي�س جمل�س الإدارة
2- محمد معلن                                        )نرويجي اجلن�شية(                            رئي�س جمل�س الإدارة
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ملخ�س.عقد.�صركة
كمب�س.قايدن�س.�س.�س.و..متلكها.رينا.نري.

�صركة.ال�صخ�س.الواحد

ا�صم.ال�صركة:.كمب�س قايدن�س �س.�س.و. متلكها رينا نري.
رقم.القيد:.97606........................................

تاريخ.التاأ�صي�س:  2016/3/24  
مدة.ال�صركة:.غري.محددة

تاريخ.انتهاء.ال�صنة.املالية: 12/31
برامج  لتزويد  اقليمية  وخدمات  الرتبوية  الدرا�شات  �شئون  يف  م�شت�شارون  ال�صركة:. اأغرا�س.

تدريب تنتجها ال�شركة.

اأ - النقدي: - 3000 راأ�صمال.ال�صركة:..
ب - العيني: -       

عنوان.ال�صركة:   �شقة 203     مبنى  78    طريق  8 /  �شلماباد
 39029055 )973+( هاتف:  

.  
ال�صركاء.ون�صبة.م�صاهمتهم:

-                                                         )هندي اجلن�شية(
عدد احل�ش�س )30(     قيمة احل�شة )100(       اإجمايل احل�ش�س )3000( الن�شبة )50 %(
جمموع.ن�صبة.امللكية.)100.٪(

املخولني.بالتوقيع:.
-                                               )هندي اجلن�شية(                   م�شتوى التوقيع )منفرد(

اأع�صاء.جمل�س.الإدارة:
-                                                         )هندي اجلن�شية(                                                     مدير
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العدد: 3259 - الخميس 28 أبريل 2016

ملخ�س.عقد.�صركة
�صانكالب.�س.�س.و.ملالكتها.�صاروج.برافول.ت�صاندرا.

�صركة.ال�صخ�س.الواحد

ا�صم.ال�صركة:.�شركة �شانكالب �س.�س.و ملالكتها �شاروج برافول ت�شاندرا.
رقم.القيد:.97607........................................

تاريخ.التاأ�صي�س:  2016/3/27  
مدة.ال�صركة:.غري.محددة

تاريخ.انتهاء.ال�صنة.املالية: 12/31
اأغرا�س.ال�صركة:.مقاولت �شيانة املباين )درجة ثالثة(.

اأ - النقدي: - 10.000 راأ�صمال.ال�صركة:..
ب - العيني: -       

عنوان.ال�صركة:     مبنى  307    طريق  63 / املحرق
 36596593 )973+( هاتف:  

.  
ال�صركاء.ون�صبة.م�صاهمتهم:

- �شاروج برافول ت�شاندراى                             )بحريني اجلن�شية(
عدد احل�ش�س )100(     قيمة احل�شة )100(       اإجمايل احل�ش�س )10000( الن�شبة )100 %(
جمموع.ن�صبة.امللكية.)100.٪(

املخولني.بالتوقيع:.
- �شاروج برافول ت�شاندراى          )بحريني اجلن�شية(                 م�شتوى التوقيع )منفرد(

اأع�صاء.جمل�س.الإدارة:
- �شاروج برافول ت�شاندراى            )بحريني اجلن�شية(                            رئي�س جمل�س الإدارة
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ملخ�س.عقد.�صركة
لزورد.لالإ�صكان.-.فرع.

فرع.ل�صركة.اأجنبية

ا�صم.ال�صركة:.�شركة لزورد لالإ�شكان - فرع.
رقم.القيد:.97619........................................

تاريخ.التاأ�صي�س:  2016/3/28  
مدة.ال�صركة:.غري.محددة

تاريخ.انتهاء.ال�صنة.املالية: 12/31
،اأن�شطة مهنية وعلمية وتقنية  الإدارة  اأن�شطة اخلربة ال�شت�شارية يف جمال  ال�صركة:. اأغرا�س.

اأخرى مل ترد فيما �شبق.

اأ - النقدي: -  راأ�صمال.ال�صركة:..
ب - العيني: -       

عنوان.ال�صركة:  �شقة 720   مبنى  469    طريق  1705 / املنطقة الدبلوما�شية
 34505828 )973+( هاتف:  

.  
ال�صركاء.ون�صبة.م�صاهمتهم:

- �شركة لزورد لالإ�شكان - فرع                             )اأردنية اجلن�شية(
)%  -( الن�شبة   )-( احل�ش�س  اإجمايل         )-( احل�شة  قيمة       )-( احل�ش�س  عدد 
جمموع.ن�صبة.امللكية.)-.٪(

املخولني.بالتوقيع:.
- عدنان محمود محمد م�شعد         )اأردين اجلن�شية(                 م�شتوى التوقيع )منفرد(

اأع�صاء.جمل�س.الإدارة:
مدير اجلن�شية(                             )اأردين  م�شعد                 محمود  عادل   -1
الإدارة جمل�س  رئي�س  اجلن�شية(            )اأردين  م�شعد        محمد  محمود  عدنان   -2
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ملخ�س.عقد.�صركة
هارونلند.فا�صون.ذ.م.م

�صركة.ذات.م�صئولية.محدودة

ا�صم.ال�صركة:.هارونلند فا�شون ذ.م.م.
رقم.القيد:.97624........................................

تاريخ.التاأ�صي�س:  2016/3/28  
مدة.ال�صركة:.غري.محددة

تاريخ.انتهاء.ال�صنة.املالية: 12/31
اأغرا�س.ال�صركة:.جتارة/بيع لل�شاعات باأنواعها واملجوهرات وامل�شوغات.

اأ - النقدي: -  3000 راأ�صمال.ال�صركة:..
ب - العيني: -       

عنوان.ال�صركة:        مبنى  9د    طريق  54  / املحرق
 38487884 )973+( هاتف:  

.  
ال�صركاء.ون�صبة.م�صاهمتهم:

1- محمد �شديق قا�شم علي  نوح عبداهلل                        )بحريني اجلن�شية(
عدد احل�ش�س )31(     قيمة احل�شة )50(       اإجمايل احل�ش�س )1550( الن�شبة )51.6667 %(

2-                                                                                    )بنغايل اجلن�شية(
عدد احل�ش�س )29(     قيمة احل�شة )50(       اإجمايل احل�ش�س )1450( الن�شبة )48.3333 %(
جمموع.ن�صبة.امللكية.)100.٪(

املخولني.بالتوقيع:.
1-  محمد �شديق قا�شم علي  نوح عبداهلل                        )بحريني اجلن�شية(                 م�شتوى التوقيع )منفرد(
2-                                                                          )بنغايل اجلن�شية(         م�شتوى التوقيع )منفرد(

اأع�صاء.جمل�س.الإدارة:
1- محمد �شديق قا�شم علي  نوح عبداهلل        )بحريني اجلن�شية(                            مدير
2-                                                         )بنغايل اجلن�شية(                            مدير



81
العدد: 3259 - الخميس 28 أبريل 2016

ملخ�س.عقد.�صركة
القر�س.ال�صلب.لإدا.رة.املواقع.الإلكرتونية.�س.�س.و.

ملالكها.محمد.اإقبال.عبدو.حب�س
�صركة.ذات.م�صئولية.محدودة

اإقبال  �شركة القر�س ال�شلب لإدا رة املواقع الإلكرتونية �س.�س.و ملالكها محمد  ا�صم.ال�صركة:.
عبدو حب�س.

رقم.القيد:.97625........................................
تاريخ.التاأ�صي�س:  2016/3/28  

مدة.ال�صركة:.غري.محددة
تاريخ.انتهاء.ال�صنة.املالية: 12/31

اأغرا�س.ال�صركة:.�شركة القر�س ال�شلب لإدا رة املواقع الإلكرتونية �س.�س.و ملالكها محمد اإقبال 
عبدو حب�س.

اأ - النقدي: -  1000 راأ�صمال.ال�صركة:..
ب - العيني: -       

عنوان.ال�صركة:   �شقة 11     مبنى  308    طريق  385  / و�شط املنامة
33246663 )973+( - 17277433 )973+( هاتف:  

.  
ال�صركاء.ون�صبة.م�صاهمتهم:

- محمد اإقبال عبدو حب�س                        )�شوري اجلن�شية(
عدد احل�ش�س )20(     قيمة احل�شة )50(       اإجمايل احل�ش�س )1000( الن�شبة )100 %(
جمموع.ن�صبة.امللكية.)100.٪(

املخولني.بالتوقيع:.
- محمد اإقبال عبدو حب�س                        )�شوري اجلن�شية(              م�شتوى التوقيع )منفرد(

اأع�صاء.جمل�س.الإدارة:
- محمد اإقبال عبدو حب�س                           )�شوري اجلن�شية(                     رئي�س جمل�س املديرين
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ملخ�س.عقد.�صركة
دانات.الربكة.�س.�س.و.ملالكها.علي.يو�صف.عبيديل

�صركة.ال�صخ�س.الواحد

ا�صم.ال�صركة:.�شركة دانات الربكة �س.�س.و ملالكها علي يو�شف عبيديل.
رقم.القيد:.97629........................................

تاريخ.التاأ�صي�س:  2016/3/28  
مدة.ال�صركة:.غري.محددة

تاريخ.انتهاء.ال�صنة.املالية: 12/31
اأغرا�س.ال�صركة:.الأن�شطة العقارية فى املمتلكات اململوكة اأو املوؤّجرة.

اأ - النقدي: -  10.000 راأ�صمال.ال�صركة:..
ب - العيني: -       

عنوان.ال�صركة:   -
- هاتف:  

.  
ال�صركاء.ون�صبة.م�صاهمتهم:

- علي يو�شف علي عبيديل                        )بحريني اجلن�شية(
عدد احل�ش�س )100(     قيمة احل�شة )100(       اإجمايل احل�ش�س )10000( الن�شبة )100 %(
جمموع.ن�صبة.امللكية.)100.٪(

املخولني.بالتوقيع:.
- علي يو�شف علي عبيديل                        )بحريني اجلن�شية(              م�شتوى التوقيع )منفرد(

اأع�صاء.جمل�س.الإدارة:
الع�شو املنتدب - علي يو�شف علي عبيديل               )بحريني اجلن�شية(                     



83
العدد: 3259 - الخميس 28 أبريل 2016

ملخ�س.عقد.�صركة
املميز.ل�صترياد.وت�صدير.وبيع.املالب�س.اجلاهزة

�صركة.ذات.م�صئولية.محدودة

ا�صم.ال�صركة:.املميز ل�شترياد وت�شدير وبيع املالب�س اجلاهزة.
رقم.القيد:.97630........................................

تاريخ.التاأ�صي�س:  2016/3/28  
مدة.ال�صركة:.غري.محددة

تاريخ.انتهاء.ال�صنة.املالية: 12/31
اأغرا�س.ال�صركة:.جتارة/بيع امللبو�شات والأحذية والأ�شناف اجللدية.

اأ - النقدي: -  20.000 راأ�صمال.ال�صركة:..
ب - العيني: -       

عنوان.ال�صركة: -  مبنى 954        طريق 1006   / املحرق
-  )+973( 39759090 - �س.ب 31416 هاتف:  

.  
ال�صركاء.ون�صبة.م�صاهمتهم:

1- محمد اأحمد محمد م�شدو                        )بحريني اجلن�شية(
عدد احل�ش�س )102(     قيمة احل�شة )100(       اإجمايل احل�ش�س )10200( الن�شبة )51 %(

2-                                                                    )هندي اجلن�شية(
عدد احل�ش�س )98(     قيمة احل�شة )100(       اإجمايل احل�ش�س )9800( الن�شبة )49 %(
جمموع.ن�صبة.امللكية.)100.٪(

املخولني.بالتوقيع:.
1- محمد اأحمد محمد  م�شدو                        )بحريني اجلن�شية(              م�شتوى التوقيع )منفرد(

اأع�صاء.جمل�س.الإدارة:
الدارة رئي�س جمل�س  اأحمد محمد م�شدو               )بحريني اجلن�شية(          1- محمد 
2-                                                             )هندي اجلن�شية(                                      مدير
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العدد: 3259 - الخميس 28 أبريل 2016

ملخ�س.عقد.�صركة
�صوبي.هوم�س.ذ.م.م

�صركة.ذات.م�صئولية.محدودة

ا�صم.ال�صركة:.�شوبي هوم�س ذ.م.م.
رقم.القيد:.97631........................................

تاريخ.التاأ�صي�س:  2016/3/28  
مدة.ال�صركة:.غري.محددة

تاريخ.انتهاء.ال�صنة.املالية: 12/31
الدعاية  ووكالت  وموؤ�ش�شات  عقود  اأو  ر�شوم  اأ�شا�س  على  العقارية  الأن�شطة  ال�صركة:. اأغرا�س.

والإعالن.

اأ - النقدي: -  2000 راأ�صمال.ال�صركة:..
ب - العيني: -       

عنوان.ال�صركة: -  مبنى 941        طريق 2618  / العكر الغربي
 33996772 )973+(  - هاتف:  

.  
ال�صركاء.ون�صبة.م�صاهمتهم:

1- عبداهلل جعفر عبداهلل احلداد                        )بحريني اجلن�شية(
عدد احل�ش�س )2(     قيمة احل�شة )100(       اإجمايل احل�ش�س )200( الن�شبة )10 %(

2-                                                                         )هندي اجلن�شية(
عدد احل�ش�س )18(     قيمة احل�شة )100(       اإجمايل احل�ش�س )1800( الن�شبة )90 %(
جمموع.ن�صبة.امللكية.)100.٪(

املخولني.بالتوقيع:.
1- عبداهلل جعفر عبداهلل احلداد                       )بحريني اجلن�شية(              م�شتوى التوقيع )منفرد(
2-                                                                 )هندي اجلن�شية(            م�شتوى التوقيع )منفرد(

اأع�صاء.جمل�س.الإدارة:
املنتدب الع�شو  اجلن�شية(            )بحريني  احلداد      عبداهلل  جعفر  عبداهلل   -1
2-                                                                                      )هندي اجلن�شية(                                      الع�شو املنتدب
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العدد: 3259 - الخميس 28 أبريل 2016

ملخ�س.عقد.�صركة
�صهار.جرمنت�س.ذ.م.م

�صركة.ذات.م�صئولية.محدودة

ا�صم.ال�صركة:.�شهار جرمنت�س ذ.م.م.
رقم.القيد:.97632........................................

تاريخ.التاأ�صي�س:  2016/3/28  
مدة.ال�صركة:.غري.محددة

تاريخ.انتهاء.ال�صنة.املالية: 12/31
اأغرا�س.ال�صركة:. جتارة/بيع امللبو�شات والأحذية والأ�شناف اجللدية وجتارة/بيع مواد و�شلع 

اأخرى.
اأ - النقدي: -  3000 راأ�صمال.ال�صركة:..

ب - العيني: -       
عنوان.ال�صركة: -  مبنى 13        طريق 378  / و�شط املنامة

-  )+973( 39029055 - �س.ب 2298  هاتف:  
.  

ال�صركاء.ون�صبة.م�صاهمتهم:
1- محمد �شديق قا�شم علي  نوح عبداهلل             )بحريني اجلن�شية(

عدد احل�ش�س )31(     قيمة احل�شة )50(       اإجمايل احل�ش�س )1550( الن�شبة )51.6667 %(
2-                                                                          )بنغايل اجلن�شية(

عدد احل�ش�س )6(     قيمة احل�شة )50(       اإجمايل احل�ش�س )300( الن�شبة )10 %(
3-                                                                          )بنغايل اجلن�شية(

عدد احل�ش�س )23(     قيمة احل�شة )50(       اإجمايل احل�ش�س )1150( الن�شبة )38.3333 %(
جمموع.ن�صبة.امللكية.)100.٪(

املخولني.بالتوقيع:.
1- محمد �شديق قا�شم علي  نوح عبداهلل                      )بحريني اجلن�شية(              م�شتوى التوقيع )منفرد(
2-                                                                     )بنغايل اجلن�شية(        م�شتوى التوقيع )منفرد(

اأع�صاء.جمل�س.الإدارة:
1- محمد �شديق قا�شم علي  نوح عبداهلل     )بحريني اجلن�شية(                               مدير
2-                                                                                      )بنغايل اجلن�شية(                                                 مدير
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ملخ�س.عقد.�صركة
ليت�صي.ملقاولت.�صيانة.املباين-ت�صامن.

ل�صاحبها.اكرم.الدرازي.و�صريكه
�صركة.ت�صامن

ا�صم.ال�صركة:.�شركة ليت�شي ملقاولت �شيانة املباين-ت�شامن ل�شاحبها اكرم الدرازي و�شريكه.
رقم.القيد:.97634........................................

تاريخ.التاأ�صي�س:  2016/3/28  
مدة.ال�صركة:.غري.محددة

تاريخ.انتهاء.ال�صنة.املالية: 12/31
اأغرا�س.ال�صركة:. اأن�شطة متكاملة لدعم املرافق )ل ي�شمل احلرا�شة والأن�شطة الأمنية(.

اأ - النقدي: -  10.000 راأ�صمال.ال�صركة:..
ب - العيني: -       

عنوان.ال�صركة: -   �شقة 6      مبنى 2048        طريق 106  / املالكية
  39854511 )973+(  - هاتف:  

.  
ال�صركاء.ون�صبة.م�صاهمتهم:

1- اأكرم علي اأحمد �شالح اأحمد الدرازي             )بحريني اجلن�شية(
عدد احل�ش�س )50(     قيمة احل�شة )100(       اإجمايل احل�ش�س )5000( الن�شبة )50 %(

2- ح�شني علي جواد اأحمد  ثابت                          )بحريني اجلن�شية(
عدد احل�ش�س )50(     قيمة احل�شة )100(       اإجمايل احل�ش�س )5000( الن�شبة )50 %(
جمموع.ن�صبة.امللكية.)100.٪(

املخولني.بالتوقيع:.
1-  اأكرم علي اأحمد �شالح اأحمد الدرازي                      )بحريني اجلن�شية(              م�شتوى التوقيع )جمتمع(
2- ح�شني علي جواد اأحمد  ثابت                             )بحريني اجلن�شية(         م�شتوى التوقيع )منفرد(

اأع�صاء.جمل�س.الإدارة:
1- اأكرم علي اأحمد �شالح اأحمد الدرازي                 )بحريني اجلن�شية(                               نائب رئي�س جمل�س الإدارة
2- ح�شني علي جواد اأحمد  ثابت                                             )بحريني اجلن�شية(                                              رئي�س جمل�س الإدارة
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ملخ�س.عقد.�صركة
فيوت�صر.انرتبراي�صز.بي.تي.ايه.ليمتد

فرع.ل�صركة.اأجنبية

ا�صم.ال�صركة:.فيوت�شر انرتبراي�شز بي تي ايه ليمتد.
رقم.القيد:.97635........................................

تاريخ.التاأ�صي�س:  2016/3/28  
مدة.ال�صركة:.غري.محددة

تاريخ.انتهاء.ال�صنة.املالية: 12/31
اأغرا�س.ال�صركة:. اأن�شطة املكاتب الرئي�شة اأو الإدارية.

اأ - النقدي: -  10.000 راأ�صمال.ال�صركة:..
ب - العيني: -       

عنوان.ال�صركة: -      مبنى 274        طريق 57  / املحرق
  33448468 )973+(  - هاتف:  

.  
ال�صركاء.ون�صبة.م�صاهمتهم:

- فيوت�شر انرتبراي�شزبي تي ايه ليمتد             )�شنغافوري اجلن�شية(
)%  -( الن�شبة   )-( احل�ش�س  اإجمايل         )-( احل�شة  قيمة       )-( احل�ش�س  عدد 
جمموع.ن�صبة.امللكية.)-.٪(

املخولني.بالتوقيع:.
-                                           )هندي اجلن�شية(              م�شتوى التوقيع )منفرد(

اأع�صاء.جمل�س.الإدارة:
-                                            )هندي اجلن�شية(                                       مدير
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ملخ�س.عقد.�صركة
�صادية.عبداهلل.مكالي.لبيع.مواد.البناء.

�صركة.ذات.م�صئولية.محدودة

ا�صم.ال�صركة:.�شادية عبداهلل مكالي لبيع مواد البناء.
رقم.القيد:.97636........................................

تاريخ.التاأ�صي�س:  2016/3/28  
N/A.:مدة.ال�صركة

تاريخ.انتهاء.ال�صنة.املالية: 12/31
اأغرا�س.ال�صركة:. جتارة/بيع مواد البناء واملواد الإن�شائية املعدنية ومعدات ال�شباك.

اأ - النقدي: -  42.000 راأ�صمال.ال�صركة:..
ب - العيني: -       

عنوان.ال�صركة: -   �شقة 724      مبنى 469        طريق 1705  / املنطقة الدبلوما�شية
-  )+973( 39609168  -  �س.ب: 65014 هاتف:  

.  
ال�صركاء.ون�صبة.م�صاهمتهم:

1- اأحمد منري يو�شف عبد الرحمن                      )باك�شتاين اجلن�شية(
عدد احل�ش�س )51(     قيمة احل�شة )100(       اإجمايل احل�ش�س )5100( الن�شبة )12.1429 %(

2- �شادية عبداهلل يو�شف ها�شم  مكالي              )بحرينية اجلن�شية(
عدد احل�ش�س )50(     قيمة احل�شة )100(       اإجمايل احل�ش�س )21500( الن�شبة )51.1905 %(

3- عمر منري يو�شف عبد الرحمن                        )باك�شتاين اجلن�شية(
عدد احل�ش�س )51(     قيمة احل�شة )100(       اإجمايل احل�ش�س )5100( الن�شبة )12.1429 %(

4- قا�شم منري يو�شف عبد الرحمن                      )باك�شتاين اجلن�شية(
عدد احل�ش�س )51(     قيمة احل�شة )100(       اإجمايل احل�ش�س )5100( الن�شبة )12.1429 %(

5- منري يو�شف عبد الرحمن                                 )باك�شتاين اجلن�شية(
عدد احل�ش�س )52(     قيمة احل�شة )100(       اإجمايل احل�ش�س )5200( الن�شبة )12.381 %(
جمموع.ن�صبة.امللكية.)100.٪(
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املخولني.بالتوقيع:.
1-  �شاديهة عبداهلل يو�شف ها�شم  مكالي                      )بحرينية اجلن�شية(              م�شتوى التوقيع )منفرد(
2- منري يو�شف عبد الرحمن                                       )باك�شتاين اجلن�شية(         م�شتوى التوقيع )منفرد(

اأع�صاء.جمل�س.الإدارة:
1-  اأحمد منري يو�شف عبد الرحمن                                           )باك�شتاين اجلن�شية(                                                                               مدير
2-  �شادية عبداهلل يو�شف ها�شم  مكالي                  )بحرينية اجلن�شية(                        رئي�س جمل�س الإدارة
3- عمر منري يو�شف عبد الرحمن                           )باك�شتاين اجلن�شية(                                                  مدير
4- قا�شم منري يو�شف عبد الرحمن                       )باك�شتاين اجلن�شية(                                                  مدير
5- منري يو�شف عبد الرحمن                   )باك�شتاين اجلن�شية(                الع�شو املنتدب
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ملخ�س.عقد.�صركة
هانى.جروب.اثنان.�س.�س.و.ملالكتها.ارث.العقارية.ذ.م.م

�صركة.ال�صخ�س.الواحد

ا�صم.ال�صركة:.�شركة هانى جروب اثنان �س.�س.و ملالكتها ارث العقارية ذ.م.م.
رقم.القيد:.97523........................................

تاريخ.التاأ�صي�س:  2016/3/21  
مدة.ال�صركة:.غري.محددة

تاريخ.انتهاء.ال�صنة.املالية: 12/31
اأغرا�س.ال�صركة:.بيع و�شراء العقارات حل�شاب املن�شاأة - ل ي�شمح با�شتثمار اأموال الغري

اإدارة وتطوير املمتلكات اخلا�شة.

اأ - النقدي: - 250.000 راأ�صمال.ال�صركة:..
ب - العيني: -      

عنوان.ال�صركة:  �شقة 74    مبنى  79     طريق 2802 / ال�شيف
 17716109 )973+( هاتف:  

.  
ال�صركاء.ون�صبة.م�صاهمتهم:

-.ارث العقارية ذ.م.م          )بحريني اجلن�شية(
عدد احل�ش�س )5000(     قيمة احل�شة )50(       اإجمايل احل�ش�س )250000( الن�شبة )%100(
جمموع.ن�صبة.امللكية.)٪100(

املخولني.بالتوقيع:.
-.اأمين توفيق عبدالرحمن   املوءيد                  )بحريني اجلن�شية(               م�شتوى التوقيع )منفرد(

اأع�صاء.جمل�س.الإدارة:
-.اأمين توفيق عبدالرحمن   املوءيد            )بحريني اجلن�شية(                                     مدير
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ملخ�س.عقد.�صركة
اأنوار.امل�صتقبل.للدعاية.والإعالن.�س.�س.و.ملالكها.�صرف.الدين.عبدالعزيز

�صركة.ال�صخ�س.الواحد

ا�صم.ال�صركة:.�شركة اأنوار امل�شتقبل للدعاية والإعالن �س.�س.و ملالكها �شرف الدين عبدالعزيز.
رقم.القيد:.97524........................................

تاريخ.التاأ�صي�س:  2016/3/21  
مدة.ال�صركة:.غري.محددة

تاريخ.انتهاء.ال�صنة.املالية: 12/31
اأغرا�س.ال�صركة:.دعاية واإعالن.

اأ - النقدي: - 10.000 راأ�صمال.ال�صركة:..
ب - العيني: -      

عنوان.ال�صركة:    مبنى  1824     طريق 1425 / املنامة - النعيم
)+973( 17551000 - )+973( 33609999 - فاك�س)+973( 17911399 هاتف:  

.  
ال�صركاء.ون�صبة.م�صاهمتهم:

-.                                                            )هندي اجلن�شية(
عدد احل�ش�س )100(     قيمة احل�شة )100(       اإجمايل احل�ش�س )10000( الن�شبة )%100(
جمموع.ن�صبة.امللكية.)٪100(

املخولني.بالتوقيع:.
-.                                                       )هندي اجلن�شية(                  م�شتوى التوقيع )منفرد(

اأع�صاء.جمل�س.الإدارة:
-.                                                            )هندي اجلن�شية(                           رئي�س جمل�س الإدارة
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ملخ�س.عقد.�صركة
برين.�صبارك.لال�صت�صارات.�س.�س.و.ملالكها.�صيبو.توما�س

�صركة.ال�صخ�س.الواحد

ا�صم.ال�صركة:.�شركة برين �شبارك لال�شت�شارات �س.�س.و ملالكها �شيبو توما�س
رقم.القيد:.97528........................................

تاريخ.التاأ�صي�س:  2016/3/21  
مدة.ال�صركة:.غري.محددة

تاريخ.انتهاء.ال�صنة.املالية: 12/31
اأغرا�س.ال�صركة:.م�شت�شارو اإدارة واإدارة اأعمال وتقدمي ال�شت�شارات الت�شويقية.

اأ - النقدي: - 50 راأ�صمال.ال�صركة:..
ب - العيني: -      

عنوان.ال�صركة:   �شقة 1   مبنى  210     طريق 2704  املنامة / العدلية
)+973( 77022777 - )+973( 33370899 - فاك�س)+973( 17910250 هاتف:  

.  
ال�صركاء.ون�صبة.م�صاهمتهم:

-.                                                            )هندي اجلن�شية(
الن�شبة )%100( اإجمايل احل�ش�س )50(  عدد احل�ش�س )1(     قيمة احل�شة )50(       
جمموع.ن�صبة.امللكية.)٪100(

املخولني.بالتوقيع:.
-.                                                       )هندي اجلن�شية(                  م�شتوى التوقيع )منفرد(

اأع�صاء.جمل�س.الإدارة:
-.                                                            )هندي اجلن�شية(                           رئي�س جمل�س الإدارة
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ملخ�س.عقد.�صركة
الهرم.الرابع.لال�صترياد.والت�صدير.ذ.م.م

�صركة.ذات.م�صئولية.محدودة

ا�صم.ال�صركة:.الهرم الرابع لال�شترياد والت�شدير ذ.م.م
رقم.القيد:.97529........................................

تاريخ.التاأ�صي�س:  2016/3/21  
مدة.ال�صركة:.غري.محددة

تاريخ.انتهاء.ال�صنة.املالية: 12/31
اأغرا�س.ال�صركة:.ا�شترياد وت�شدير وبيع املحروقات )الفحم وغريه(.

اأ - النقدي: - 500 راأ�صمال.ال�صركة:..
ب - العيني: -      

عنوان.ال�صركة:   �شقة 2   مبنى  80     طريق 327   املنامة / الق�شيبية
 35397303 )973+( هاتف:  

.  
ال�صركاء.ون�صبة.م�صاهمتهم:

1-.اأحمد.محمد.اأمني.اأحمد                                   )م�شري اجلن�شية(
الن�شبة )%40( اإجمايل احل�ش�س )200(  عدد احل�ش�س )4(     قيمة احل�شة )50(       

2-.عائ�صة.�صاحب.زاده.�صادق.ح�صني                     )بحرينية اجلن�شية(
الن�شبة )%60( اإجمايل احل�ش�س )300(  عدد احل�ش�س )6(     قيمة احل�شة )50(       
جمموع.ن�صبة.امللكية.)٪100(

املخولني.بالتوقيع:.
1-.اأحمد.محمد.اأمني.اأحمد                                   )م�شري اجلن�شية(                  م�شتوى التوقيع )منفرد(
2-.عائ�صة.�صاحب.زاده.�صادق.ح�صني        )بحرينية اجلن�شية(          م�شتوى التوقيع )جمتمع(

اأع�صاء.جمل�س.الإدارة:
1-.اأحمد.محمد.اأمني.اأحمد                                   )م�شري اجلن�شية(                           رئي�س جمل�س الإدارة
2-.عائ�صة.�صاحب.زاده.�صادق.ح�صني         )بحرينية اجلن�شية(        نائب رئي�س جمل�س الإدارة
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ملخ�س.عقد.�صركة
امل�صرات.العقارية.2.�س.�س.و..)ملالكتها.�صركة.ديار.املحرق.ذ.م.م.(

�صركة.ذات.م�صئولية.محدودة

ا�صم.ال�صركة:.�شركة امل�شرات العقارية 2 �س.�س.و. )ملالكتها �شركة ديار املحرق ذ.م.م.(.
رقم.القيد:.97531........................................

تاريخ.التاأ�صي�س:  2016/3/21  
مدة.ال�صركة:.غري.محددة

تاريخ.انتهاء.ال�صنة.املالية: 12/31
اأغرا�س.ال�صركة:.بيع و�شراء العقارات حل�شاب املن�شاأة - ل ي�شمح با�شتثمار اأموال الغري و اإدارة 

وتطوير املمتلكات اخلا�شة.

اأ - النقدي: - 250.000 راأ�صمال.ال�صركة:..
ب - العيني: -      

عنوان.ال�صركة:   - 
 36350010 )973+( هاتف:  

.  
ال�صركاء.ون�صبة.م�صاهمتهم:

-.�صركة.ديار.املحرق.ذ.م.م                                   )بحرينية اجلن�شية(
عدد احل�ش�س )2500(     قيمة احل�شة )100(       اإجمايل احل�ش�س )250000( الن�شبة )%100(
جمموع.ن�صبة.امللكية.)٪100(

املخولني.بالتوقيع:.
-.ماهر.عبدالعزيز.يو�صف...ال�صاعر                                   )بحريني اجلن�شية(                  م�شتوى التوقيع )منفرد(

اأع�صاء.جمل�س.الإدارة:
-.ماهر.عبدالعزيز.يو�صف...ال�صاعر                                   )بحريني اجلن�شية(                           الع�شو املنتدب
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ملخ�س.عقد.�صركة
موبال.للحلول.ذ.م.م

�صركة.ذات.م�صئولية.محدودة

ا�صم.ال�صركة:.�شركة موبال للحلول ذ م م.
رقم.القيد:.97532........................................

تاريخ.التاأ�صي�س:  2016/3/21  
مدة.ال�صركة:.غري.محددة

تاريخ.انتهاء.ال�صنة.املالية: 12/31
للمكاتب  كو�شطاء  والعمل  احلا�شوب  با�شتخدام  املعلومات  لتوفري  مكتب  ال�صركة:. اأغرا�س.

الإ�شت�شارية املتخ�ش�شة.

اأ - النقدي: - 10.000 راأ�صمال.ال�صركة:..
ب - العيني: -      

عنوان.ال�صركة:   �شقة 1142   مبنى  1398   طريق  4626  املنامة / ال�شيف 
 36660525 )973+( هاتف:  

.  
ال�صركاء.ون�صبة.م�صاهمتهم:

RAHUL RAJ PUNNASSERI.-1                          )هندي اجلن�شية(
عدد احل�ش�س )50(     قيمة احل�شة )100(       اإجمايل احل�ش�س )5000( الن�شبة )%50(

UNNIKRISHNAN CHOLAYILI.-2                   )هندي اجلن�شية(
عدد احل�ش�س )50(     قيمة احل�شة )100(       اإجمايل احل�ش�س )5000( الن�شبة )%50(
جمموع.ن�صبة.امللكية.)٪100(

املخولني.بالتوقيع:.
RAHUL RAJ PUNNASSERI.-1                               )هندي اجلن�شية(                  م�شتوى التوقيع )جمتمع(
UNNIKRISHNAN CHOLAYILI.-2        )هندي اجلن�شية(             م�شتوى التوقيع )منفرد(

اأع�صاء.جمل�س.الإدارة:
RAHUL RAJ PUNNASSERI.-1                                              )هندي اجلن�شية(                           نائب رئي�س جمل�س الإدارة
UNNIKRISHNAN CHOLAYILI.-2          )هندي اجلن�شية(                               رئي�س جمل�س الإدارة



96
العدد: 3259 - الخميس 28 أبريل 2016

ملخ�س.عقد.�صركة
�صفريات.فريدة.ذ.م.م

�صركة.ذات.م�صئولية.محدودة

ا�صم.ال�صركة:.�شفريات فريدة ذ م م.
رقم.القيد:.97534........................................

تاريخ.التاأ�صي�س:  2016/3/21  
مدة.ال�صركة:.غري.محددة

تاريخ.انتهاء.ال�صنة.املالية: 12/31
اأغرا�س.ال�صركة:.مكاتب ال�شفريات.

اأ - النقدي: - 20.000 راأ�صمال.ال�صركة:..
ب - العيني: -      

عنوان.ال�صركة:     مبنى  219   طريق  82  الرفاع ال�شرقي 
 39622852 )973+( هاتف:  

.  
ال�صركاء.ون�صبة.م�صاهمتهم:

1-.محمد علي كادان كنداكث حميد حاجي  جيتاليكال           )بحريني اجلن�شية(
عدد احل�ش�س )102(     قيمة احل�شة )100(       اإجمايل احل�ش�س )10200( الن�شبة )%51(

2-...................................................................................................                   )هندي اجلن�شية(
عدد احل�ش�س )98(     قيمة احل�شة )100(       اإجمايل احل�ش�س )9800( الن�شبة )%49(
جمموع.ن�صبة.امللكية.)٪100(

املخولني.بالتوقيع:.
1-.محمد علي كادان كنداكث حميد حاجي  جيتاليكال           )بحريني اجلن�شية(                  م�شتوى التوقيع  )منفرد(
2-...................................................................................................                                                                                               )هندي اجلن�شية(      م�شتوى التوقيع )منفرد(

اأع�صاء.جمل�س.الإدارة:
1-..محمد علي كادان كنداكث حميد حاجي  جيتاليكال           )بحريني اجلن�شية(                           مدير
2-...................................................................................................                                                                                                )هندي اجلن�شية(                                         مدير
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ملخ�س.عقد.�صركة
اإنفوبرو.ديجيتل.ميدل.اإي�صت.�س.�س.و).�صركة.ال�صخ�س.الواحد(.

ومتلكها.�صركة.برو�صي�س.اإ�س.اأيه.اإ�س
�صركة.ال�صخ�س.الواحد

ا�صم.ال�صركة:.اإنفوبرو ديجيتل ميدل اإي�شت �س.�س.و) �شركة ال�شخ�س الواحد( ومتلكها �شركة 
برو�شي�س اإ�س اأيه اإ�س.

رقم.القيد:.97541........................................
تاريخ.التاأ�صي�س:  2016/3/22  

مدة.ال�صركة:.غري.محددة
تاريخ.انتهاء.ال�صنة.املالية: 12/31

اأجهزة  جمال  يف  وا�شت�شارات  الكمبيوتر  برامج  و�شيانة  وتطوير  ت�شميم  ال�صركة:. اأغرا�س.
وبرامج الكمبيوتر.

اأ - النقدي: - 20.000 راأ�صمال.ال�صركة:..
ب - العيني: -      

عنوان.ال�صركة:   �شقة 34    مبنى  49   طريق  2701   / املنامة / العدلية 
 36383611 )973+( هاتف:  

.  
ال�صركاء.ون�صبة.م�صاهمتهم:

1-.�شركة برو�شي�س اإ�س اأيه اإ�س                             )بحريني اجلن�شية(
عدد احل�ش�س )400(     قيمة احل�شة )50(       اإجمايل احل�ش�س )20000( الن�شبة )100 %(
جمموع.ن�صبة.امللكية.)100.٪(

املخولني.بالتوقيع:.
1-.باتريك.ميدريك.لوي�س.مرارد           )فرن�شي اجلن�شية(                  م�شتوى التوقيع  )منفرد(
2-..�صتيفان.لوك.نويل.ديبلو�س                              )فرن�شي اجلن�شية(                                    م�شتوى التوقيع )منفرد(

اأع�صاء.جمل�س.الإدارة:
1-..باتريك.ميدريك.لوي�س.مرارد           )فرن�شي اجلن�شية(                           الع�شو املنتدب
2-..�صتيفان.لوك.نويل.ديبلو�س                )فرن�شي اجلن�شية(                                         مدير
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ملخ�س.عقد.�صركة
جورميه.فودز.اإك�صربي�س.ذ.م.م.

�صركة.ذات.م�صئولية.محدودة

ا�صم.ال�صركة:.�شركة جورميه فودز اإك�شربي�س ذ.م.م.
رقم.القيد:.97548........................................

تاريخ.التاأ�صي�س:  2016/3/22  
مدة.ال�صركة:.غري.محددة

تاريخ.انتهاء.ال�صنة.املالية: 12/31
اأغرا�س.ال�صركة:.ا�شترياد وت�شدير وتوزيع وتخزين الفواكه الطازجة واملواد الغذائية.

اأ - النقدي: - 20.000 راأ�صمال.ال�صركة:..
ب - العيني: -      

عنوان.ال�صركة:   �شقة 303    مبنى  2795   طريق  2835   /  ال�شيف 
 39413394 )973+( هاتف:  

.  
ال�صركاء.ون�صبة.م�صاهمتهم:

1-.محمد عبدالفتاح محمد دياب  عبدالعال                )بحريني اجلن�شية(
عدد احل�ش�س )12(     قيمة احل�شة )1000(       اإجمايل احل�ش�س )12000( الن�شبة )60 %(

2-.هناء داود �شلمان داود  عبدالقادر                           )بحرينية اجلن�شية(
عدد احل�ش�س )8(     قيمة احل�شة )1000(       اإجمايل احل�ش�س )8000( الن�شبة )40 %(
جمموع.ن�صبة.امللكية.)100.٪(

املخولني.بالتوقيع:.
1-.محمد عبدالفتاح محمد دياب  عبدالعال                )بحريني اجلن�شية(                  م�شتوى التوقيع  )منفرد(
2-..هناء داود �شلمان داود  عبدالقادر                                                )بحرينية اجلن�شية(                   م�شتوى التوقيع )جمتمع(

اأع�صاء.جمل�س.الإدارة:
1-..محمد عبدالفتاح محمد دياب  عبدالعال                )بحريني اجلن�شية(                                    رئي�س جمل�س الإدارة
2-..هناء داود �شلمان داود  عبدالقادر                                                )بحرينية اجلن�شية(                نائب رئي�س جمل�س الإدارة

ملخ�س.عقد.�صركة
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ملخ�س.عقد.�صركة
اآوت.لوك.للتجارة.العامة.ذ.م.م
�صركة.ذات.م�صئولية.محدودة

ا�صم.ال�صركة:.�شركة اآوت لوك للتجارة العامة ذ.م.م.
رقم.القيد:.97550........................................

تاريخ.التاأ�صي�س:  2016/3/22  
مدة.ال�صركة:.غري.محددة

تاريخ.انتهاء.ال�صنة.املالية: 12/31
اأغرا�س.ال�صركة:.التجارة العامة ا�شترياد وت�شدير - ما عدا الآليات الثقيلة وال�شيارات و بيع 

و�شراء العقارات حل�شاب املن�شاأة - ل ي�شمح با�شتثمار اأموال الغري.

اأ - النقدي: -  راأ�صمال.ال�صركة:..
ب - العيني: - اأر�س  250.000      
عنوان.ال�صركة:   �شقة 11    مبنى  41ي   طريق  12   /   الهملة

)+973( 17551000 -  )+973( 33609999 - فاك�س )+973( 17911399  هاتف:  
.  

ال�صركاء.ون�صبة.م�صاهمتهم:
1-.جعفر علي �شلمان   �شهاب                )بحريني اجلن�شية(

عدد احل�ش�س )1225(     قيمة احل�شة )100(       اإجمايل احل�ش�س )12000( الن�شبة )49 %(
2-.ماهر محمد علي �شلمان  �شهاب                           )بحريني اجلن�شية(

عدد احل�ش�س )1275(     قيمة احل�شة )100(       اإجمايل احل�ش�س )127500( الن�شبة )15 %(
جمموع.ن�صبة.امللكية.)100.٪(

املخولني.بالتوقيع:.
1-.جعفر علي �شلمان   �شهاب                )بحريني اجلن�شية(         م�شتوى التوقيع  )جمتمع(
2-..ماهر محمد علي �شلمان  �شهاب                                            )بحريني اجلن�شية(                                             م�شتوى التوقيع )جمتمع(

اأع�صاء.جمل�س.الإدارة:
1-..جعفر علي �شلمان   �شهاب                                         )بحريني اجلن�شية(                      رئي�س جمل�س الإدارة
2-..ماهر محمد علي �شلمان  �شهاب                                            )بحريني اجلن�شية(                نائب رئي�س جمل�س الإدارة



100
العدد: 3259 - الخميس 28 أبريل 2016

ملخ�س.عقد.�صركة
زامورا.للمقاولت.– ت�صامن-..ملالكها/.جعفر.بن.محمد.اخلليفة.و�صريكه

�صركة.ت�صامن

ا�صم.ال�صركة:.�شركة زامورا للمقاولت – ت�شامن-  ملالكها/ جعفر بن محمد اخلليفة و�شريكه.
رقم.القيد:.97551........................................

تاريخ.التاأ�صي�س:  2016/3/22  
مدة.ال�صركة:.غري.محددة

تاريخ.انتهاء.ال�صنة.املالية: 12/31
اأغرا�س.ال�صركة:.تركيب معدات و�شائل الرى و�شيانتها  )كبرية ( وتركيب اخلزانات الكبرية  
)درجة ثالثة ( وعمل وتركيب املظالت وال�شتائر وال�شتائر اجلرارة وخدمات ال�شحن والتفريغ 
وت�شغيل وادارة امل�شتودعات العامة - ل ي�شمل تخزين املواد الغذائية وخدمات تنظيم معرو�شات 

للمحالت التجارية ومكتب اإداري لتقدمي وتن�شيق اإنهاء خدمات ال�شيارات.

اأ - النقدي: - 20.000 راأ�صمال.ال�صركة:..
ب - العيني: -       

عنوان.ال�صركة:     مبنى  93ب   طريق  387   / املنامة / احلورة
  34083433 )973+( هاتف:  

.  
ال�صركاء.ون�صبة.م�صاهمتهم:

1-.جعفر بن محمد بن علي اخلليفة                )�شعودي اجلن�شية(
عدد احل�ش�س )140(     قيمة احل�شة )100(       اإجمايل احل�ش�س )14000( الن�شبة )70 %(

2-.ح�شن عبداحل�شني علي ح�شني �شلمان الع�شفور                           )بحريني اجلن�شية(
عدد احل�ش�س )60(     قيمة احل�شة )100(       اإجمايل احل�ش�س )6000( الن�شبة )30 %(
جمموع.ن�صبة.امللكية.)100.٪(

املخولني.بالتوقيع:.
1-.جعفر بن محمد بن علي اخلليفة                             )�شعودي اجلن�شية(         م�شتوى التوقيع  )منفرد(
2-..ح�شن عبداحل�شني علي ح�شني �شلمان الع�شفور                         )بحريني اجلن�شية(                             م�شتوى التوقيع )منفرد(

اأع�صاء.جمل�س.الإدارة:
1-..جعفر بن محمد بن علي اخلليفة                               )�شعودي اجلن�شية(    رئي�س جمل�س الإدارة
2-..ح�شن عبداحل�شني علي ح�شني �شلمان الع�شفور     )بحريني اجلن�شية(   ع�شو جمل�س الإدارة
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ملخ�س.عقد.�صركة
INTELLIFY CO..S.P.C

�صركة.ال�صخ�س.الواحد

.INTELLIFY CO. S.P.C.:ا�صم.ال�صركة
رقم.القيد:.97552........................................

تاريخ.التاأ�صي�س:  2016/3/22  
مدة.ال�صركة:.غري.محددة

تاريخ.انتهاء.ال�صنة.املالية: 12/31
الربامج  وبيع  وت�شدير  وا�شترياد  بالكمبيوتر  املتعلقة  والأنظمة  الربامج  بيع  ال�صركة:. اأغرا�س.
الكمبيوتر  وانظمة  اجهزة  م�شتلزمات  وبيع  وت�شدير  وا�شترياد  بالكمبيوتر  املتعلقة  والأنظمة 
الكمبيوتر  وبرامج  اأجهزة  جمال  يف  وا�شت�شارات  الكمبيوتر  برامج  و�شيانة  وتطوير  وت�شميم 
ادارة  وخدمات  املعلومات  ونظم  تهيئة  وخدمات  )النرتنت(  الدولية  املعلومات  �شبكة  وت�شفح 

املواقع الإلكرتونية.

اأ - النقدي: - 1.000 راأ�صمال.ال�صركة:..
ب - العيني: -       

عنوان.ال�صركة:   �شقة 120  مبنى  1498و   طريق  641   / �شلماباد
  39472233 )973+( هاتف:  

.  
ال�صركاء.ون�صبة.م�صاهمتهم:

-.ح�شني علي عبداهلل علي �شالح ال�شبع                )بحريني اجلن�شية(
عدد احل�ش�س )20(     قيمة احل�شة )50(       اإجمايل احل�ش�س )1000( الن�شبة )100 %(
جمموع.ن�صبة.امللكية.)100.٪(

املخولني.بالتوقيع:.
-.ح�شني علي عبداهلل علي �شالح ال�شبع                )بحريني اجلن�شية(         م�شتوى التوقيع  )منفرد(

اأع�صاء.جمل�س.الإدارة:
-.ح�شني علي عبداهلل علي �شالح ال�شبع        )بحريني اجلن�شية(                               مدير
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ملخ�س.عقد.�صركة
محمد.وا�صل.وعي�صى.القنرب.للخدمات.– ت�صامن.-.

ملالكها/.عي�صى.بن.�صعد.القنرب.و�صريكه
�صركة.ت�صامن

ا�صم.ال�صركة:.�شركة محمد وا�شل وعي�شى القنرب للخدمات – ت�شامن- ملالكها/ عي�شى بن �شعد 
القنرب و�شريكه.

رقم.القيد:.97553........................................
تاريخ.التاأ�صي�س:  2016/3/22  

مدة.ال�صركة:.غري.محددة
تاريخ.انتهاء.ال�صنة.املالية: 12/31

تن�شيق وجتميل  الرى و�شيانتها  )كبرية ( ومقاولت  تركيب معدات و�شائل  ال�صركة:. اأغرا�س.
احلدائق  )درجة ثالثة ( وعمل وتركيب املظالت وال�شتائر وال�شتائر اجلرارة ومكتب لنقل الثاث 
املنزيل واملكاتب وخدمات ال�شحن والتفريغ وت�شغيل وادارة امل�شتودعات العامة - ل ي�شمل تخزين 

املواد الغذائية.

اأ - النقدي: - 20.000 راأ�صمال.ال�صركة:..
ب - العيني: -       

عنوان.ال�صركة:     مبنى  1390      طريق  3624   / الدراز
  34083433 )973+( هاتف:  

.  
ال�صركاء.ون�صبة.م�صاهمتهم:

1-.عي�شى بن �شعد بن محمد القنرب                   )�شعودي اجلن�شية(
عدد احل�ش�س )120(     قيمة احل�شة )100(       اإجمايل احل�ش�س )12000( الن�شبة )60 %(

2-.محمد بن وا�شل بن اأحمد الها�شم                )�شعودي اجلن�شية(
عدد احل�ش�س )80(     قيمة احل�شة )100(       اإجمايل احل�ش�س )8000( الن�شبة )40 %(
جمموع.ن�صبة.امللكية.)100.٪(
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املخولني.بالتوقيع:.
1-.عي�شى بن �شعد بن محمد القنرب                   )�شعودي اجلن�شية(         م�شتوى التوقيع  )منفرد(
2- محمد بن وا�شل بن اأحمد الها�شم                )�شعودي اجلن�شية(        م�شتوى التوقيع  )منفرد(

اأع�صاء.جمل�س.الإدارة:
1-.عي�شى بن �شعد بن محمد القنرب                          )�شعودي اجلن�شية(                     رئي�س جمل�س الإدارة
2- محمد بن وا�شل بن اأحمد الها�شم                )�شعودي اجلن�شية(                  ع�شو جمل�س الإدارة
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ملخ�س.عقد.�صركة
كفترييا.�صبز.اند.�صبدز.ذ.م.م
�صركة.ذات.م�صئولية.محدودة

ا�صم.ال�صركة:.كفترييا �شبز اند �شبدز ذ.م.م.
رقم.القيد:.97554........................................

تاريخ.التاأ�صي�س:  2016/3/22  
مدة.ال�صركة:.غري.محددة

تاريخ.انتهاء.ال�صنة.املالية: 12/31
اأغرا�س.ال�صركة:.كفترييا )وجبات خفيفة(.

اأ - النقدي: - 6000 راأ�صمال.ال�صركة:..
ب - العيني: -       

عنوان.ال�صركة:     مبنى  44ا   طريق  20    املنامة / بو غزال
  39511555 )973+( هاتف:  

.  
ال�صركاء.ون�صبة.م�صاهمتهم:

1-.ال�شيد حازم اإ�شماعيل مهدي اأحمد العلوي                     )بحريني اجلن�شية(
عدد احل�ش�س )20(     قيمة احل�شة )50(       اإجمايل احل�ش�س )1000( الن�شبة )16.6667 %(

2-.جعفر اإبراهيم علي عبداهلل  ال�شغل                                 )بحريني اجلن�شية(
عدد احل�ش�س )20(     قيمة احل�شة )50(       اإجمايل احل�ش�س )1000( الن�شبة )16.6667 %(

3-.ح�شني حميد حيدر   عبداحل�شني                                      )بحريني اجلن�شية(
عدد احل�ش�س )20(     قيمة احل�شة )50(       اإجمايل احل�ش�س )1000( الن�شبة )16.6667 %(

4-.ح�شني مرت�شى محمد بدر                                                )بحريني اجلن�شية(
عدد احل�ش�س )20(     قيمة احل�شة )50(       اإجمايل احل�ش�س )1000( الن�شبة )16.6667 %(

5- خالد عبا�س �شعيد محمد علي  املحرو�س                         )بحريني اجلن�شية(
عدد احل�ش�س )20(     قيمة احل�شة )50(       اإجمايل احل�ش�س )1000( الن�شبة )16.6667 %(

6- محمد باقر حبيب عبدالنبي  ال�شكايف                            )بحريني اجلن�شية(
عدد احل�ش�س )20(     قيمة احل�شة )50(       اإجمايل احل�ش�س )1000( الن�شبة )16.6667 %(
جمموع.ن�صبة.امللكية.)100.٪(
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املخولني.بالتوقيع:.
1- ال�شيد حازم اإ�شماعيل مهدي اأحمد العلوي                )بحريني اجلن�شية(         م�شتوى التوقيع  )منفرد(
2-  جعفر اإبراهيم علي عبداهلل  ال�شغل                      )بحريني اجلن�شية(      م�شتوى التوقيع )منفرد(
3- ح�شني حميد حيدر   عبداحل�شني                                             )بحريني اجلن�شية(         م�شتوى التوقيع  )منفرد(
4-  ح�شني مرت�شى محمد   بدر                                     )بحريني اجلن�شية(      م�شتوى التوقيع )منفرد(
5- خالد عبا�س �شعيد محمد علي  املحرو�س                )بحريني اجلن�شية(         م�شتوى التوقيع  )منفرد(
6-  محمد باقر حبيب عبدالنبي  ال�شكايف                        )بحريني اجلن�شية(            م�شتوى التوقيع )منفرد(

اأع�صاء.جمل�س.الإدارة:
1- ال�شيد حازم اإ�شماعيل مهدي اأحمد العلوي                )بحريني اجلن�شية(         ع�شو جمل�س الإدارة
2-  جعفر اإبراهيم علي عبداهلل  ال�شغل                      )بحريني اجلن�شية(      ع�شو جمل�س الإدارة
3- ح�شني حميد حيدر   عبداحل�شني                                             )بحريني اجلن�شية(         ع�شو جمل�س الإدارة
4-  ح�شني مرت�شى محمد   بدر                                     )بحريني اجلن�شية(      ع�شو جمل�س الإدارة
5- خالد عبا�س �شعيد محمد علي  املحرو�س                    )بحريني اجلن�شية(         ع�شو جمل�س الإدارة
6-  محمد باقر حبيب عبدالنبي  ال�شكايف                                 )بحريني اجلن�شية(            ع�شو جمل�س الإدارة
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ملخ�س.عقد.�صركة
اوف.لين.ميديا.ذ.م.م

�صركة.ذات.م�صئولية.محدودة

ا�صم.ال�صركة:.�شركة اوف لين ميديا ذ.م.م.
رقم.القيد:.97555........................................

تاريخ.التاأ�صي�س:  2016/3/22  
مدة.ال�صركة:.غري.محددة

تاريخ.انتهاء.ال�صنة.املالية: 12/31
اأغرا�س.ال�صركة:.دعاية واإعالن.

اأ - النقدي: - 1.000 راأ�صمال.ال�صركة:..
ب - العيني: -       

عنوان.ال�صركة:     مبنى  53ب   طريق  40   / الدراز
  39511555 )973+( هاتف:  

.  
ال�صركاء.ون�صبة.م�صاهمتهم:

1- اأمين �شامى يو�شف محمد عماره                                   )م�شري اجلن�شية(
عدد احل�ش�س )8(     قيمة احل�شة )50(       اإجمايل احل�ش�س )400( الن�شبة )40 %(

2- محمد ح�شام اأحمد محمد ال�شوربجي                           )م�شري اجلن�شية(
عدد احل�ش�س )6(     قيمة احل�شة )50(       اإجمايل احل�ش�س )300( الن�شبة )30 %(

3- محمد �شامي يو�شف محمد عمارة                                )م�شري اجلن�شية(
عدد احل�ش�س )6(     قيمة احل�شة )50(       اإجمايل احل�ش�س )300( الن�شبة )30 %(
جمموع.ن�صبة.امللكية.)100.٪(

املخولني.بالتوقيع:.
1-.اأمين �شامى يو�شف محمد عماره                                   )م�شري اجلن�شية(                 م�شتوى التوقيع  )منفرد(
2-..محمد ح�شام اأحمد محمد ال�شوربجي                                  )م�شري اجلن�شية(                             م�شتوى التوقيع )منفرد(
3- محمد �شامي يو�شف محمد عمارة             )م�شري اجلن�شية(        م�شتوى التوقيع )منفرد(

اأع�صاء.جمل�س.الإدارة:
1-..اأمين �شامى يو�شف محمد عماره                                   )م�شري اجلن�شية(                               ع�شو جمل�س الإدارة
2-..محمد �شامي يو�شف محمد عمارة             )م�شري اجلن�شية(              ع�شو جمل�س الإدارة
3- محمد �شامي يو�شف محمد عمارة             )م�شري اجلن�شية(              ع�شو جمل�س الإدارة
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ملخ�س.عقد.�صركة
كراون.بارك.هولدينغز.�س.�س.و.

�صركة.ال�صخ�س.الواحد

ا�صم.ال�صركة:.�شركة كراون بارك هولدينغز �س.�س.و.
رقم.القيد:.97560........................................

تاريخ.التاأ�صي�س:  2016/3/23  
مدة.ال�صركة:.غري.محددة

تاريخ.انتهاء.ال�صنة.املالية: 12/31
اأغرا�س.ال�صركة:.�شركة قاب�شة ملجموعة �شركات جتارية و�شناعية اأو خدمات.

اأ - النقدي: - 250.000 راأ�صمال.ال�صركة:..
ب - العيني: -       

عنوان.ال�صركة:   �شقة 242  مبنى  113   طريق  383  /  و�شط املنامة
  36350010 )973+( هاتف:  

.  
ال�صركاء.ون�صبة.م�صاهمتهم:

- �شمو ال�شيخه ح�شه بنت حمد بن عي�شى اآل خليفة              )بحرينية اجلن�شية(
عدد احل�ش�س )2500(     قيمة احل�شة )100(       اإجمايل احل�ش�س )250000( الن�شبة )100 %(
جمموع.ن�صبة.امللكية.)100.٪(

املخولني.بالتوقيع:.
- �شمو ال�شيخه ح�شه بنت حمد بن عي�شى اآل خليفة   )بحرينية اجلن�شية(   م�شتوى التوقيع )منفرد(

اأع�صاء.جمل�س.الإدارة:
..- �شمو ال�شيخه ح�شه بنت حمد بن عي�شى اآل خليفة              )بحرينية اجلن�شية(              الع�شو املنتدب
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ملخ�س.عقد.�صركة
امبرييا.للت�صويق.ل�صحابها.كوكب.املاجد.وعبدالعظيم.ح�صن.�صركة.ت�صامن

�صركة.ت�صامن

ا�صم.ال�صركة:.�شركة امبرييا للت�شويق ل�شحابها كوكب املاجد وعبدالعظيم ح�شن �شركة ت�شامن.
رقم.القيد:.97561........................................

تاريخ.التاأ�صي�س:  2016/3/23  
مدة.ال�صركة:.غري.محددة

تاريخ.انتهاء.ال�صنة.املالية: 12/31
اك�ش�شوارات  وبيع  وت�شدير  وا�شترياد  املعطيات  ترا�شل  اأجهزة  �شيانة  ال�صركة:. اأغرا�س.
لتوفري  ومكتب  وم�شتلزماته  الكمبيوتر  اأجهزة  وبيع  وت�شدير  وا�شترياد  الهاتف  وم�شتلزمات 
تنظيم  وخدمات  التجريبية  العينات  وترويج  توزيع  وخدمات  احلا�شوب  با�شتخدام  املعلومات 
معرو�شات للمحالت التجارية ومكتب لرتويج البحرين وجلب امل�شتثمرين ومكتب لتنظيم عرو�س 

العاب الليزر.

اأ - النقدي: - 10.000 راأ�صمال.ال�صركة:..
ب - العيني: -       

عنوان.ال�صركة:     مبنى  4055   طريق  2161   املنامة / الق�شيبية
  34437765 )973+( هاتف:  

.  
ال�صركاء.ون�صبة.م�صاهمتهم:

1- عبدالعظيم ح�شن علي محمد علي                    )بحريني اجلن�شية(
عدد احل�ش�س )5(     قيمة احل�شة )100(       اإجمايل احل�ش�س )500( الن�شبة )5 %(

2-  كوكب علي اإبراهيم محمد املاجد                    )بحرينية اجلن�شية(
عدد احل�ش�س )95(     قيمة احل�شة )100(       اإجمايل احل�ش�س )9500( الن�شبة )95 %(

جمموع.ن�صبة.امللكية.)100.٪(
املخولني.بالتوقيع:.

1- عبدالعظيم ح�شن علي محمد علي                    )بحريني اجلن�شية(               م�شتوى التوقيع )منفرد(
2-  كوكب علي اإبراهيم محمد املاجد          )بحرينية اجلن�شية(         م�شتوى التوقيع )منفرد(

اأع�صاء.جمل�س.الإدارة:
مدير اجلن�شية(               )بحريني  علي     محمد  علي  ح�شن  عبدالعظيم   -1
2-  كوكب علي اإبراهيم محمد املاجد                )بحرينية اجلن�شية(         رئي�س جمل�س الإدارة
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ملخ�س.عقد.�صركة
زمهرير.للنق�س.والزخرفة.-.ت�صامن.لأ�صحابها.محمد.ح�صن.ورقية.حبيب

�صركة.ت�صامن

ا�صم.ال�صركة:.زمهرير للنق�س والزخرفة - ت�شامن لأ�شحابها محمد ح�شن ورقية حبيب.
رقم.القيد:.97562........................................

تاريخ.التاأ�صي�س:  2016/3/23  
مدة.ال�صركة:.غري.محددة

تاريخ.انتهاء.ال�صنة.املالية: 12/31
اأغرا�س.ال�صركة:.مقاولت برك ال�شباحة  )درجة ثالثة ( ومقاولت النق�س والزخرفة )درجة 

ثالثة(.

اأ - النقدي: - 40.000 راأ�صمال.ال�صركة:..
ب - العيني: -       

عنوان.ال�صركة:     مبنى  609 ا   طريق  5219   البديع
  33336320 )973+( هاتف:  

.  
ال�صركاء.ون�صبة.م�صاهمتهم:

1- رقية حبيب محمد علي مال اهلل                                      )بحرينية اجلن�شية(
عدد احل�ش�س )100(     قيمة احل�شة )200(       اإجمايل احل�ش�س )20000( الن�شبة )50 %(

2-  محمد ح�شن عي�شى مح�شن زهري ابوروي�س                    )بحريني اجلن�شية(
عدد احل�ش�س )100(     قيمة احل�شة )200(       اإجمايل احل�ش�س )20000( الن�شبة )50 %(
جمموع.ن�صبة.امللكية.)100.٪(

املخولني.بالتوقيع:.
- محمد ح�شن عي�شى مح�شن زهري ابوروي�س    )بحريني اجلن�شية(     م�شتوى التوقيع )منفرد(

اأع�صاء.جمل�س.الإدارة:
1- رقية حبيب محمد علي مال اهلل                           )بحرينية اجلن�شية(            نائب رئي�س جمل�س الإدارة
2-  محمد ح�شن عي�شى مح�شن زهري ابوروي�س                    )بحريني اجلن�شية(                                          رئي�س جمل�س الإدارة
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ملخ�س.عقد.�صركة
مقهى.كانتني.ذ.م.م

�صركة.ذات.م�صئولية.محدودة

ا�صم.ال�صركة:.مقهى كانتني ذ.م.م.
رقم.القيد:.97563........................................

تاريخ.التاأ�صي�س:  2016/3/23  
مدة.ال�صركة:.غري.محددة

تاريخ.انتهاء.ال�صنة.املالية: 12/31
اأغرا�س.ال�صركة:.مطاعم اأخرى.

اأ - النقدي: - 200 راأ�صمال.ال�صركة:..
ب - العيني: -       

عنوان.ال�صركة:   �شقة 227     مبنى  111   طريق  385   و�شط املنامة
  39640102 )973+( هاتف:  

.  
ال�صركاء.ون�صبة.م�صاهمتهم:

1- فاطمة علي ح�شني يتيم                                      )بحرينية اجلن�شية(
عدد احل�ش�س )1(     قيمة احل�شة )100(       اإجمايل احل�ش�س )100( الن�شبة )50 %(

2-  منى علي ح�شني يتيم                                        )بحرينية اجلن�شية(
عدد احل�ش�س )1(     قيمة احل�شة )100(       اإجمايل احل�ش�س )100( الن�شبة )50 %(
جمموع.ن�صبة.امللكية.)100.٪(

املخولني.بالتوقيع:.
1- فاطمة علي ح�شني يتيم                                      )بحرينية اجلن�شية(                   م�شتوى التوقيع )منفرد(
2-  منى علي ح�شني يتيم                        )بحرينية اجلن�شية(           م�شتوى التوقيع )منفرد(

اأع�صاء.جمل�س.الإدارة:
1- فاطمة علي ح�شني يتيم                           )بحرينية اجلن�شية(            نائب رئي�س جمل�س الإدارة
2-  منى علي ح�شني يتيم                                                         )بحرينية اجلن�شية(                                          رئي�س جمل�س الإدارة
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ملخ�س.عقد.�صركة
�صـني.ايليت.دي�صرتبيو�صن.ذم.م
�صركة.ذات.م�صئولية.محدودة

ا�صم.ال�صركة:.�شـني ايليت دي�شرتبيو�شن ذم.م.
رقم.القيد:.97572........................................

تاريخ.التاأ�صي�س:  2016/3/23  
مدة.ال�صركة:.غري.محددة

تاريخ.انتهاء.ال�صنة.املالية: 12/31
العر�س  دور  وت�شغيل  واإدارة  ال�شينمائية  الفالم  وبيع  وت�شدير  ا�شترياد  ال�صركة:. اأغرا�س.

ال�شينمائي وتوزيع الأفالم.

اأ - النقدي: - 20.000 راأ�صمال.ال�صركة:..
ب - العيني: -       

عنوان.ال�صركة:   �شقة 45     مبنى  1072   طريق  3622   جممع   /  ال�شيف
  39450459 )973+( هاتف:  

.  
ال�صركاء.ون�صبة.م�صاهمتهم:

1- برينـارد كو�شتوديو جوميز                                      )اأمريكي اجلن�شية(
عدد احل�ش�س )146(     قيمة احل�شة )50(       اإجمايل احل�ش�س )7300( الن�شبة )36.5 %(

2-  توفيــق  بـن جمعـــة بـن ح�شـــن  اخلليفــــة              )�شعودي اجلن�شية(
عدد احل�ش�س )20(     قيمة احل�شة )50(       اإجمايل احل�ش�س )1000( الن�شبة )5 %(

3- �شتيفــن هــار�س كرامـز                                         )اأمريكي اجلن�شية(
عدد احل�ش�س )30(     قيمة احل�شة )50(       اإجمايل احل�ش�س )1500( الن�شبة )7.5 %(

4-  يا�شــر بـن محمـــد بـن جمعــة اخلليفـــة               )�شعودي اجلن�شية(
عدد احل�ش�س )204(     قيمة احل�شة )50(       اإجمايل احل�ش�س )10200( الن�شبة )51 %(
جمموع.ن�صبة.امللكية.)100.٪(
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املخولني.بالتوقيع:.
1- برينـارد كو�شتوديو جوميز                                                   )اأمريكي اجلن�شية(             م�شتوى التوقيع )منفرد(
2-  توفيــق  بـن جمعـــة بـن ح�شـن  اخلليفة              )�شعودي اجلن�شية(           م�شتوى التوقيع )منفرد(
3- �شتيفــن هــار�س كرامـز                               )اأمريكي اجلن�شية(      م�شتوى التوقيع )منفرد(
4- يا�شــر بـن محمد بـن جمعة اخلليفة         )�شعودي اجلن�شية(      م�شتوى التوقيع )منفرد(

اأع�صاء.جمل�س.الإدارة:
1- برينـارد كو�شتوديو جوميز                                      )اأمريكي اجلن�شية(                   رئي�س جمل�س الإدارة
2-  توفيــق  بـن جمعـــة بـن ح�شـن  اخلليفة                           )�شعودي اجلن�شية(                                         ع�شو جمل�س الإدارة
3- �شتيفــن هــار�س كرامـز                                        )اأمريكي اجلن�شية(       نائب رئي�س جمل�س الإدارة
4- يا�شــر بـن محمد بـن جمعة اخلليفة          )�شعودي اجلن�شية(     نائب رئي�س جمل�س الإدارة
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ملخ�س.عقد.�صركة
اآرابيان.اآي.بي.كون�صلتنت�س.ذ.م.م

�صركة.ذات.م�صئولية.محدودة

ا�صم.ال�صركة:.اآرابيان اآي بي كون�شلتنت�س ذ.م.م.
رقم.القيد:.97576........................................

تاريخ.التاأ�صي�س:  2016/3/23  
مدة.ال�صركة:.محددة

تاريخ.انتهاء.ال�صنة.املالية: 12/31
اأغرا�س.ال�صركة:.مكاتب الأ�شت�شارات القانونية الأجنبية ووكالء خدمات ت�شجيل حقوق امللكية 
امللكية  حقوق  وحماية  ت�شجيل  �شئون  فى  وم�شت�شارون  اأعمال  واإدارة  اإدارة  وم�شت�شارو  الفكرية 

ال�شناعية.

اأ - النقدي: - 10.000 راأ�صمال.ال�صركة:..
ب - العيني: -       

عنوان.ال�صركة:  �شقة 503   مبنى  655   طريق  3614 /  ال�شيف
  66370888 )973+( هاتف:  

.  
ال�صركاء.ون�صبة.م�صاهمتهم:

1- اآرابيان اآي بي ليميتد                                      )بحرينية اجلن�شية(
عدد احل�ش�س )160(     قيمة احل�شة )50(       اإجمايل احل�ش�س )8000( الن�شبة )80 %(

2- روان مكرم ب�شاره  ال�شناع                            )اأردنية اجلن�شية(
عدد احل�ش�س )40(     قيمة احل�شة )50(       اإجمايل احل�ش�س )2000( الن�شبة )20 %(
جمموع.ن�صبة.امللكية.)100.٪(

املخولني.بالتوقيع:.
- روان مكرم ب�شاره  ال�شناع                            )اأردنية اجلن�شية(                م�شتوى التوقيع )منفرد(

اأع�صاء.جمل�س.الإدارة:
مدير اجلن�شية(                 )اأردنية  ال�شناع      ب�شاره   مكرم  روان   -
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ملخ�س.عقد.�صركة
جوكي.للتنظيفات.ذ.م.م

�صركة.ذات.م�صئولية.محدودة

ا�صم.ال�صركة:.�شركة جوكي للتنظيفات ذ م م.
رقم.القيد:.97580........................................

تاريخ.التاأ�صي�س:  2016/3/23  
مدة.ال�صركة:.غري.محددة

تاريخ.انتهاء.ال�صنة.املالية: 12/31
اأغرا�س.ال�صركة:.مقاولت تنظيفات املرافق العامة واخلا�شة - درجة ثالث.

اأ - النقدي: - 20.000 راأ�صمال.ال�صركة:..
ب - العيني: -       

عنوان.ال�صركة:  �شقة 12   مبنى  1444   طريق  2728   املنامة / العدلية
  34425562 )973+( هاتف:  

.  
ال�صركاء.ون�صبة.م�صاهمتهم:

1- داود �شلمان علي �شلمان  املدوب                          )بحريني اجلن�شية(
عدد احل�ش�س )49(     قيمة احل�شة )200(       اإجمايل احل�ش�س )9800( الن�شبة )49 %(

2- فاطمة علي عبا�س   علي                                       )بحرينية اجلن�شية(
عدد احل�ش�س )51(     قيمة احل�شة )200(       اإجمايل احل�ش�س )10200( الن�شبة )51 %(
جمموع.ن�صبة.امللكية.)100.٪(

املخولني.بالتوقيع:.
1- داود �شلمان علي �شلمان  املدوب                          )بحريني اجلن�شية(                م�شتوى التوقيع )منفرد(
2- فاطمة علي عبا�س علي                              )بحرينية اجلن�شية(         م�شتوى التوقيع )منفرد(

اأع�صاء.جمل�س.الإدارة:
الإدارة جمل�س  رئي�س  نائب  اجلن�شية(         )اأردنية  ال�شناع      ب�شاره  مكرم  روان   -1
2- فاطمة علي عبا�س علي               )بحرينية اجلن�شية(                    رئي�س جمل�س الإدارة
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ملخ�س.عقد.�صركة
فري�صت.قاردن.ملقاولت.تن�صيق.وجتميل.احلدائق.

)ت�صامن.ل�صحابها.كل.من.ح�صن.الدرازي.و�صريكة(
�صركة.ت�صامن

ا�صم.ال�صركة:.�شركة فري�شت قاردن ملقاولت تن�شيق وجتميل احلدائق )ت�شامن ل�شحابها كل 
من ح�شن الدرازي و�شريكة(.

رقم.القيد:.97588........................................
تاريخ.التاأ�صي�س:  2016/3/24  

مدة.ال�صركة:.غري.محددة
تاريخ.انتهاء.ال�صنة.املالية: 12/31

اأغرا�س.ال�صركة:.مقاولت تن�شيق وجتميل احلدائق  )درجة ثالثة (.

اأ - النقدي: - 10.000 راأ�صمال.ال�صركة:..
ب - العيني: -       

عنوان.ال�صركة:  �شقة 22   مبنى  1153ج   طريق  3437   / املالكية
  33388377 )973+( هاتف:  

.  
ال�صركاء.ون�صبة.م�صاهمتهم:

1- ح�شن علي اإبراهيم ح�شني الدرازي                          )بحريني اجلن�شية(
عدد احل�ش�س )50(     قيمة احل�شة )100(       اإجمايل احل�ش�س )5000( الن�شبة )50 %(

2- خاتون �شلمان محمد علي  احلداق                           )بحرينية اجلن�شية(
عدد احل�ش�س )50(     قيمة احل�شة )100(       اإجمايل احل�ش�س )5000( الن�شبة )50 %(
جمموع.ن�صبة.امللكية.)100.٪(

املخولني.بالتوقيع:.
- ح�شن علي اإبراهيم ح�شني الدرازي                          )بحريني اجلن�شية(         م�شتوى التوقيع )منفرد(

اأع�صاء.جمل�س.الإدارة:
الإدارة جمل�س  رئي�س  اجلن�شية(  )بحريني  الدرازي   ح�شني  اإبراهيم  علي  ح�شن   -
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ملخ�س.عقد.�صركة
مر�صية.للمقاولت.البناء.-.ت�صامن.

.ملالكها.عي�صى.عبدالنبي.عبدالعزيز.مرزوق.و.�صركاه
�صركة.ت�صامن

عبدالعزيز  عبدالنبي  عي�شى  ملالكها  ت�شامن   - البناء  للمقاولت  مر�شية  �شركة  ال�صركة:. ا�صم.
مرزوق و �شركاه.

رقم.القيد:.97591........................................
تاريخ.التاأ�صي�س:  2016/3/24  

مدة.ال�صركة:.غري.محددة
تاريخ.انتهاء.ال�صنة.املالية: 12/31

اأغرا�س.ال�صركة:.مقاولت بناء درجة ثالثة.

اأ - النقدي: - 10.000 راأ�صمال.ال�صركة:..
ب - العيني: -       

عنوان.ال�صركة:    مبنى  505   طريق  3813   / الدراز
  33903000 )973+( هاتف:  

.  
ال�صركاء.ون�صبة.م�صاهمتهم:

1- عي�شى عبدالنبي عبدالعزيز مرزوق                              )بحريني اجلن�شية(
عدد احل�ش�س )40(     قيمة احل�شة )100(       اإجمايل احل�ش�س )4000( الن�شبة )40 %(

2- فاطمة عبدالرحيم عبدالعزيز املرزوق                           )بحرينية اجلن�شية(
عدد احل�ش�س )60(     قيمة احل�شة )100(       اإجمايل احل�ش�س )6000( الن�شبة )60 %(
جمموع.ن�صبة.امللكية.)100.٪(

املخولني.بالتوقيع:.
- عي�شى عبدالنبي عبدالعزيز مرزوق                          )بحريني اجلن�شية(         م�شتوى التوقيع )منفرد(

اأع�صاء.جمل�س.الإدارة:
1- عي�شى عبدالنبي عبدالعزيز مرزوق            )بحريني اجلن�شية(                  رئي�س جمل�س الإدارة
2- فاطمة عبدالرحيم عبدالعزيز املرزوق     )بحرينية اجلن�شية(     نائب رئي�س جمل�س الإدارة
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ملخ�س.عقد.�صركة
�صيفول.لإدارة.الأمالك.ذ.م.م.
�صركة.ذات.م�صئولية.محدودة

ا�صم.ال�صركة:.�شيفول لإدارة الأمالك ذ.م.م.

رقم.القيد:.97594........................................
تاريخ.التاأ�صي�س:  2016/3/24  

مدة.ال�صركة:.غري.محددة
تاريخ.انتهاء.ال�صنة.املالية: 12/31

اأغرا�س.ال�صركة:.اإدارة وتطوير املمتلكات اخلا�شة.

اأ - النقدي: - 20.000 راأ�صمال.ال�صركة:..
ب - العيني: -       

عنوان.ال�صركة:    مبنى  1912 ا   طريق  4154   املنامة / اجلفري
39580056 )973+(   - 17292239 )973+( هاتف:  

.  
ال�صركاء.ون�صبة.م�صاهمتهم:

1-                                                                  )بنغايل اجلن�شية(
عدد احل�ش�س )20(     قيمة احل�شة )100(       اإجمايل احل�ش�س )2000( الن�شبة )10 %(

2-                                                                  )بنغايل اجلن�شية(
عدد احل�ش�س )280(     قيمة احل�شة )100(       اإجمايل احل�ش�س )18000( الن�شبة )90 %(
جمموع.ن�صبة.امللكية.)100.٪(

املخولني.بالتوقيع:.
1-                                                                  )بنغايل اجلن�شية(         م�شتوى التوقيع )منفرد(
2-                                                                  )بنغايل اجلن�شية(        م�شتوى التوقيع )منفرد(

اأع�صاء.جمل�س.الإدارة:
1-                                                                  )بنغايل اجلن�شية(                  رئي�س جمل�س الإدارة
2-                                                                  )بنغايل اجلن�شية(                            الع�شو املنتدب
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ملخ�س.عقد.�صركة
جلوبل.داميرت�س.للتجارة.ذ.م.م.

�صركة.ذات.م�صئولية.محدودة

ا�صم.ال�صركة:.جلوبل داميرت�س للتجارة ذ.م.م.
رقم.القيد:.97595........................................

تاريخ.التاأ�صي�س:  2016/3/24  
مدة.ال�صركة:.غري.محددة

تاريخ.انتهاء.ال�صنة.املالية: 12/31
اأغرا�س.ال�صركة:.ا�شترياد وت�شدير وبيع مواد البناء وا�شترياد وت�شدير وبيع الربامج والأنظمة 

املتعلقة بالكمبيوتر وا�شترياد وت�شدير وبيع ال�شفائح البلورية لتوليد الطاقة ال�شم�شية.

اأ - النقدي: - 10.000 راأ�صمال.ال�صركة:..
ب - العيني: -       

عنوان.ال�صركة:  �شقة 2098       مبنى  2648   طريق  5720  / اأمواج
37371018 )973+(   - 37371018 )973+( هاتف:  

.  
ال�صركاء.ون�صبة.م�صاهمتهم:

1- جم�شد عطا�شريي                                                )هندي اجلن�شية(
عدد احل�ش�س )49(     قيمة احل�شة )100(       اإجمايل احل�ش�س )4900( الن�شبة )49 %(

2- زي�شان من�شور عثمان جندورت  عثمان               )بحريني اجلن�شية(
عدد احل�ش�س )51(     قيمة احل�شة )100(       اإجمايل احل�ش�س )5100( الن�شبة )51 %(
جمموع.ن�صبة.امللكية.)100.٪(

املخولني.بالتوقيع:.
1- جم�شد عطا�شريي                           )هندي اجلن�شية(         م�شتوى التوقيع )جمتمع(
2- زي�شان من�شور عثمان جندورت  عثمان          )بحريني اجلن�شية(                          م�شتوى التوقيع )جمتمع(

اأع�صاء.جمل�س.الإدارة:
1- جم�شد عطا�شريي                                             )هندي اجلن�شية(                  الع�شو املنتدب
2- زي�شان من�شور عثمان جندورت  عثمان              )بحريني اجلن�شية(                                    مدير
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ملخ�س.عقد.�صركة
ف�صاء.ال�صاخوري.للخدمات.�س.�س.و.

مملوكة.لل�صيد/.هيثم.عبداجلليل.�صلمان.ال�صاخوري..
�صركة.ال�صخ�س.الواحد

عبداجلليل  هيثم  لل�شيد/  مملوكة  �س.�س.و  للخدمات  ال�شاخوري  ف�شاء  �شركة  ال�صركة:. ا�صم.
�شلمان ال�شاخوري.

رقم.القيد:.97600........................................
تاريخ.التاأ�صي�س:  2016/3/24  

مدة.ال�صركة:.غري.محددة
تاريخ.انتهاء.ال�صنة.املالية: 12/31

مكتب لنقل الثاث املنزيل واملكاتب وت�شغيل وادارة امل�شتودعات العامة - ل  اأغرا�س.ال�صركة:.
ي�شمل تخزين املواد الغذائية ومكتب اإداري لتقدمي وتن�شيق اإنهاء خدمات ال�شيارات.

اأ - النقدي: - 100 راأ�صمال.ال�صركة:..
ب - العيني: -       

عنوان.ال�صركة:      مبنى  535   طريق  3424  / املالكية
36101004 )973+(   - 33609644 )973+( هاتف:  

.  
ال�صركاء.ون�صبة.م�صاهمتهم:

- هيثم عبداجلليل �شلمان علي  ال�شاخوري                    )بحريني اجلن�شية(
عدد احل�ش�س )2(     قيمة احل�شة )50(       اإجمايل احل�ش�س )100( الن�شبة )100 %(
جمموع.ن�صبة.امللكية.)100.٪(

املخولني.بالتوقيع:.
- هيثم عبداجلليل �شلمان علي  ال�شاخوري                    )بحريني اجلن�شية(                          م�شتوى التوقيع )جمتمع(

اأع�صاء.جمل�س.الإدارة:
- هيثم عبداجلليل �شلمان علي  ال�شاخوري                 )بحريني اجلن�شية(                                        رئي�س جمل�س الإدارة
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ملخ�س.عقد.�صركة
كاينتك.منيجمنت.�صريف�ص�س.�س.�س.و.ملالكها.�صتيفن.كيلي.

�صركة.ال�صخ�س.الواحد

ا�صم.ال�صركة:.�شركة كاينتك منيجمنت �شريف�ش�س �س.�س.و ملالكها �شتيفن كيلي.
رقم.القيد:.97601........................................

تاريخ.التاأ�صي�س:  2016/3/24  
مدة.ال�صركة:.غري.محددة

تاريخ.انتهاء.ال�صنة.املالية: 12/31
مكتب لنقل الثاث املنزيل واملكاتب وت�شغيل وادارة امل�شتودعات العامة - ل  اأغرا�س.ال�صركة:.

ي�شمل تخزين املواد الغذائية ومكتب اإداري لتقدمي وتن�شيق اإنهاء خدمات ال�شيارات.

اأ - النقدي: - 1000 راأ�صمال.ال�صركة:..
ب - العيني: -       

عنوان.ال�صركة:   �شقة 1917     مبنى  1565    طريق  1722  / املنطقة الدبلوما�شية
 33399580 )973+( هاتف:  

.  
ال�صركاء.ون�صبة.م�صاهمتهم:

- �شتيفن كيلي                                             )بريطاين اجلن�شية(
عدد احل�ش�س )20(     قيمة احل�شة )50(       اإجمايل احل�ش�س )1000( الن�شبة )100 %(
جمموع.ن�صبة.امللكية.)100.٪(

املخولني.بالتوقيع:.
- �شتيفن كيلي                                             )بريطاين اجلن�شية(                          م�شتوى التوقيع )منفرد(

اأع�صاء.جمل�س.الإدارة:
 - �شتيفن كيلي                                                )بريطاين اجلن�شية(                                        رئي�س جمل�س الإدارة
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ملخ�س.عقد.�صركة
العي�صوي.ذ.م.م.

�صركة.ذات.م�صئولية.محدودة

ا�صم.ال�صركة:.�شركة العي�شوي ذ.م.م.
رقم.القيد:.97603........................................

تاريخ.التاأ�صي�س:  2016/3/24  
مدة.ال�صركة:.غري.محددة

تاريخ.انتهاء.ال�صنة.املالية: 12/31
اأغرا�س.ال�صركة:.الرتويج خلدمات ومنتجات اأجنبية يف البحرين.

اأ - النقدي: - 2000 راأ�صمال.ال�صركة:..
ب - العيني: -       

عنوان.ال�صركة:   �شقة 724     مبنى  469    طريق  1705 / املنطقة الدبلوما�شية
 36788166 )973+( هاتف:  

.  
ال�صركاء.ون�صبة.م�صاهمتهم:

1- عبدالرحيم عثمان علمى                             )�شومايل اجلن�شية(
عدد احل�ش�س )20(     قيمة احل�شة )50(       اإجمايل احل�ش�س )1000( الن�شبة )50 %(

2- محمد معلن                                                 )نرويجي اجلن�شية(
عدد احل�ش�س )20(     قيمة احل�شة )50(       اإجمايل احل�ش�س )1000( الن�شبة )50 %(
جمموع.ن�صبة.امللكية.)100.٪(

املخولني.بالتوقيع:.
1- عبدالرحيم عثمان علمى                             )�شومايل اجلن�شية(                          م�شتوى التوقيع )منفرد(
2- محمد معلن                                       )نرويجي اجلن�شية(                 م�شتوى التوقيع )منفرد(

اأع�صاء.جمل�س.الإدارة:
1- عبدالرحيم عثمان علمى                               )�شومايل اجلن�شية(                                نائب رئي�س جمل�س الإدارة
2- محمد معلن                                        )نرويجي اجلن�شية(                            رئي�س جمل�س الإدارة
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ملخ�س.عقد.�صركة
كمب�س.قايدن�س.�س.�س.و..متلكها.رينا.نري.

�صركة.ال�صخ�س.الواحد

ا�صم.ال�صركة:.كمب�س قايدن�س �س.�س.و. متلكها رينا نري.
رقم.القيد:.97606........................................

تاريخ.التاأ�صي�س:  2016/3/24  
مدة.ال�صركة:.غري.محددة

تاريخ.انتهاء.ال�صنة.املالية: 12/31
برامج  لتزويد  اقليمية  وخدمات  الرتبوية  الدرا�شات  �شئون  يف  م�شت�شارون  ال�صركة:. اأغرا�س.

تدريب تنتجها ال�شركة.

اأ - النقدي: - 3000 راأ�صمال.ال�صركة:..
ب - العيني: -       

عنوان.ال�صركة:   �شقة 203     مبنى  78    طريق  8 /  �شلماباد
 39029055 )973+( هاتف:  

.  
ال�صركاء.ون�صبة.م�صاهمتهم:

-                                                         )هندي اجلن�شية(
عدد احل�ش�س )30(     قيمة احل�شة )100(       اإجمايل احل�ش�س )3000( الن�شبة )50 %(
جمموع.ن�صبة.امللكية.)100.٪(

املخولني.بالتوقيع:.
-                                               )هندي اجلن�شية(                   م�شتوى التوقيع )منفرد(

اأع�صاء.جمل�س.الإدارة:
-                                                         )هندي اجلن�شية(                                                     مدير
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ملخ�س.عقد.�صركة
�صانكالب.�س.�س.و.ملالكتها.�صاروج.برافول.ت�صاندرا.

�صركة.ال�صخ�س.الواحد

ا�صم.ال�صركة:.�شركة �شانكالب �س.�س.و ملالكتها �شاروج برافول ت�شاندرا.
رقم.القيد:.97607........................................

تاريخ.التاأ�صي�س:  2016/3/27  
مدة.ال�صركة:.غري.محددة

تاريخ.انتهاء.ال�صنة.املالية: 12/31
اأغرا�س.ال�صركة:.مقاولت �شيانة املباين )درجة ثالثة(.

اأ - النقدي: - 10.000 راأ�صمال.ال�صركة:..
ب - العيني: -       

عنوان.ال�صركة:     مبنى  307    طريق  63 / املحرق
 36596593 )973+( هاتف:  

.  
ال�صركاء.ون�صبة.م�صاهمتهم:

- �شاروج برافول ت�شاندراى                             )بحريني اجلن�شية(
عدد احل�ش�س )100(     قيمة احل�شة )100(       اإجمايل احل�ش�س )10000( الن�شبة )100 %(
جمموع.ن�صبة.امللكية.)100.٪(

املخولني.بالتوقيع:.
- �شاروج برافول ت�شاندراى          )بحريني اجلن�شية(                 م�شتوى التوقيع )منفرد(

اأع�صاء.جمل�س.الإدارة:
- �شاروج برافول ت�شاندراى            )بحريني اجلن�شية(                            رئي�س جمل�س الإدارة
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ملخ�س.عقد.�صركة
لزورد.لالإ�صكان.-.فرع.

فرع.ل�صركة.اأجنبية

ا�صم.ال�صركة:.�شركة لزورد لالإ�شكان - فرع.
رقم.القيد:.97619........................................

تاريخ.التاأ�صي�س:  2016/3/28  
مدة.ال�صركة:.غري.محددة

تاريخ.انتهاء.ال�صنة.املالية: 12/31
،اأن�شطة مهنية وعلمية وتقنية  الإدارة  اأن�شطة اخلربة ال�شت�شارية يف جمال  ال�صركة:. اأغرا�س.

اأخرى مل ترد فيما �شبق.

اأ - النقدي: -  راأ�صمال.ال�صركة:..
ب - العيني: -       

عنوان.ال�صركة:  �شقة 720   مبنى  469    طريق  1705 / املنطقة الدبلوما�شية
 34505828 )973+( هاتف:  

.  
ال�صركاء.ون�صبة.م�صاهمتهم:

- �شركة لزورد لالإ�شكان - فرع                             )اأردنية اجلن�شية(
)%  -( الن�شبة   )-( احل�ش�س  اإجمايل         )-( احل�شة  قيمة       )-( احل�ش�س  عدد 
جمموع.ن�صبة.امللكية.)-.٪(

املخولني.بالتوقيع:.
- عدنان محمود محمد م�شعد         )اأردين اجلن�شية(                 م�شتوى التوقيع )منفرد(

اأع�صاء.جمل�س.الإدارة:
مدير اجلن�شية(                             )اأردين  م�شعد                 محمود  عادل   -1
الإدارة جمل�س  رئي�س  اجلن�شية(            )اأردين  م�شعد        محمد  محمود  عدنان   -2
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ملخ�س.عقد.�صركة
هارونلند.فا�صون.ذ.م.م

�صركة.ذات.م�صئولية.محدودة

ا�صم.ال�صركة:.هارونلند فا�شون ذ.م.م.
رقم.القيد:.97624........................................

تاريخ.التاأ�صي�س:  2016/3/28  
مدة.ال�صركة:.غري.محددة

تاريخ.انتهاء.ال�صنة.املالية: 12/31
اأغرا�س.ال�صركة:.جتارة/بيع لل�شاعات باأنواعها واملجوهرات وامل�شوغات.

اأ - النقدي: -  3000 راأ�صمال.ال�صركة:..
ب - العيني: -       

عنوان.ال�صركة:        مبنى  9د    طريق  54  / املحرق
 38487884 )973+( هاتف:  

.  
ال�صركاء.ون�صبة.م�صاهمتهم:

1- محمد �شديق قا�شم علي  نوح عبداهلل                        )بحريني اجلن�شية(
عدد احل�ش�س )31(     قيمة احل�شة )50(       اإجمايل احل�ش�س )1550( الن�شبة )51.6667 %(

2-                                                                                    )بنغايل اجلن�شية(
عدد احل�ش�س )29(     قيمة احل�شة )50(       اإجمايل احل�ش�س )1450( الن�شبة )48.3333 %(
جمموع.ن�صبة.امللكية.)100.٪(

املخولني.بالتوقيع:.
1-  محمد �شديق قا�شم علي  نوح عبداهلل                        )بحريني اجلن�شية(                 م�شتوى التوقيع )منفرد(
2-                                                                          )بنغايل اجلن�شية(         م�شتوى التوقيع )منفرد(

اأع�صاء.جمل�س.الإدارة:
1- محمد �شديق قا�شم علي  نوح عبداهلل        )بحريني اجلن�شية(                            مدير
2-                                                         )بنغايل اجلن�شية(                            مدير
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ملخ�س.عقد.�صركة
القر�س.ال�صلب.لإدا.رة.املواقع.الإلكرتونية.�س.�س.و.

ملالكها.محمد.اإقبال.عبدو.حب�س
�صركة.ذات.م�صئولية.محدودة

اإقبال  �شركة القر�س ال�شلب لإدا رة املواقع الإلكرتونية �س.�س.و ملالكها محمد  ا�صم.ال�صركة:.
عبدو حب�س.

رقم.القيد:.97625........................................
تاريخ.التاأ�صي�س:  2016/3/28  

مدة.ال�صركة:.غري.محددة
تاريخ.انتهاء.ال�صنة.املالية: 12/31

اأغرا�س.ال�صركة:.�شركة القر�س ال�شلب لإدا رة املواقع الإلكرتونية �س.�س.و ملالكها محمد اإقبال 
عبدو حب�س.

اأ - النقدي: -  1000 راأ�صمال.ال�صركة:..
ب - العيني: -       

عنوان.ال�صركة:   �شقة 11     مبنى  308    طريق  385  / و�شط املنامة
33246663 )973+( - 17277433 )973+( هاتف:  

.  
ال�صركاء.ون�صبة.م�صاهمتهم:

- محمد اإقبال عبدو حب�س                        )�شوري اجلن�شية(
عدد احل�ش�س )20(     قيمة احل�شة )50(       اإجمايل احل�ش�س )1000( الن�شبة )100 %(
جمموع.ن�صبة.امللكية.)100.٪(

املخولني.بالتوقيع:.
- محمد اإقبال عبدو حب�س                        )�شوري اجلن�شية(              م�شتوى التوقيع )منفرد(

اأع�صاء.جمل�س.الإدارة:
- محمد اإقبال عبدو حب�س                           )�شوري اجلن�شية(                     رئي�س جمل�س املديرين
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ملخ�س.عقد.�صركة
دانات.الربكة.�س.�س.و.ملالكها.علي.يو�صف.عبيديل

�صركة.ال�صخ�س.الواحد

ا�صم.ال�صركة:.�شركة دانات الربكة �س.�س.و ملالكها علي يو�شف عبيديل.
رقم.القيد:.97629........................................

تاريخ.التاأ�صي�س:  2016/3/28  
مدة.ال�صركة:.غري.محددة

تاريخ.انتهاء.ال�صنة.املالية: 12/31
اأغرا�س.ال�صركة:.الأن�شطة العقارية فى املمتلكات اململوكة اأو املوؤّجرة.

اأ - النقدي: -  10.000 راأ�صمال.ال�صركة:..
ب - العيني: -       

عنوان.ال�صركة:   -
- هاتف:  

.  
ال�صركاء.ون�صبة.م�صاهمتهم:

- علي يو�شف علي عبيديل                        )بحريني اجلن�شية(
عدد احل�ش�س )100(     قيمة احل�شة )100(       اإجمايل احل�ش�س )10000( الن�شبة )100 %(
جمموع.ن�صبة.امللكية.)100.٪(

املخولني.بالتوقيع:.
- علي يو�شف علي عبيديل                        )بحريني اجلن�شية(              م�شتوى التوقيع )منفرد(

اأع�صاء.جمل�س.الإدارة:
الع�شو املنتدب - علي يو�شف علي عبيديل               )بحريني اجلن�شية(                     
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ملخ�س.عقد.�صركة
املميز.ل�صترياد.وت�صدير.وبيع.املالب�س.اجلاهزة

�صركة.ذات.م�صئولية.محدودة

ا�صم.ال�صركة:.املميز ل�شترياد وت�شدير وبيع املالب�س اجلاهزة.
رقم.القيد:.97630........................................

تاريخ.التاأ�صي�س:  2016/3/28  
مدة.ال�صركة:.غري.محددة

تاريخ.انتهاء.ال�صنة.املالية: 12/31
اأغرا�س.ال�صركة:.جتارة/بيع امللبو�شات والأحذية والأ�شناف اجللدية.

اأ - النقدي: -  20.000 راأ�صمال.ال�صركة:..
ب - العيني: -       

عنوان.ال�صركة: -  مبنى 954        طريق 1006   / املحرق
-  )+973( 39759090 - �س.ب 31416 هاتف:  

.  
ال�صركاء.ون�صبة.م�صاهمتهم:

1- محمد اأحمد محمد م�شدو                        )بحريني اجلن�شية(
عدد احل�ش�س )102(     قيمة احل�شة )100(       اإجمايل احل�ش�س )10200( الن�شبة )51 %(

2-                                                                    )هندي اجلن�شية(
عدد احل�ش�س )98(     قيمة احل�شة )100(       اإجمايل احل�ش�س )9800( الن�شبة )49 %(
جمموع.ن�صبة.امللكية.)100.٪(

املخولني.بالتوقيع:.
1- محمد اأحمد محمد  م�شدو                        )بحريني اجلن�شية(              م�شتوى التوقيع )منفرد(

اأع�صاء.جمل�س.الإدارة:
الدارة رئي�س جمل�س  اأحمد محمد م�شدو               )بحريني اجلن�شية(          1- محمد 
2-                                                             )هندي اجلن�شية(                                      مدير
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ملخ�س.عقد.�صركة
�صوبي.هوم�س.ذ.م.م

�صركة.ذات.م�صئولية.محدودة

ا�صم.ال�صركة:.�شوبي هوم�س ذ.م.م.
رقم.القيد:.97631........................................

تاريخ.التاأ�صي�س:  2016/3/28  
مدة.ال�صركة:.غري.محددة

تاريخ.انتهاء.ال�صنة.املالية: 12/31
الدعاية  ووكالت  وموؤ�ش�شات  عقود  اأو  ر�شوم  اأ�شا�س  على  العقارية  الأن�شطة  ال�صركة:. اأغرا�س.

والإعالن.

اأ - النقدي: -  2000 راأ�صمال.ال�صركة:..
ب - العيني: -       

عنوان.ال�صركة: -  مبنى 941        طريق 2618  / العكر الغربي
 33996772 )973+(  - هاتف:  

.  
ال�صركاء.ون�صبة.م�صاهمتهم:

1- عبداهلل جعفر عبداهلل احلداد                        )بحريني اجلن�شية(
عدد احل�ش�س )2(     قيمة احل�شة )100(       اإجمايل احل�ش�س )200( الن�شبة )10 %(

2-                                                                         )هندي اجلن�شية(
عدد احل�ش�س )18(     قيمة احل�شة )100(       اإجمايل احل�ش�س )1800( الن�شبة )90 %(
جمموع.ن�صبة.امللكية.)100.٪(

املخولني.بالتوقيع:.
1- عبداهلل جعفر عبداهلل احلداد                       )بحريني اجلن�شية(              م�شتوى التوقيع )منفرد(
2-                                                                 )هندي اجلن�شية(            م�شتوى التوقيع )منفرد(

اأع�صاء.جمل�س.الإدارة:
املنتدب الع�شو  اجلن�شية(            )بحريني  احلداد      عبداهلل  جعفر  عبداهلل   -1
2-                                                                                      )هندي اجلن�شية(                                      الع�شو املنتدب
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ملخ�س.عقد.�صركة
�صهار.جرمنت�س.ذ.م.م

�صركة.ذات.م�صئولية.محدودة

ا�صم.ال�صركة:.�شهار جرمنت�س ذ.م.م.
رقم.القيد:.97632........................................

تاريخ.التاأ�صي�س:  2016/3/28  
مدة.ال�صركة:.غري.محددة

تاريخ.انتهاء.ال�صنة.املالية: 12/31
اأغرا�س.ال�صركة:. جتارة/بيع امللبو�شات والأحذية والأ�شناف اجللدية وجتارة/بيع مواد و�شلع 

اأخرى.
اأ - النقدي: -  3000 راأ�صمال.ال�صركة:..

ب - العيني: -       
عنوان.ال�صركة: -  مبنى 13        طريق 378  / و�شط املنامة

-  )+973( 39029055 - �س.ب 2298  هاتف:  
.  

ال�صركاء.ون�صبة.م�صاهمتهم:
1- محمد �شديق قا�شم علي  نوح عبداهلل             )بحريني اجلن�شية(

عدد احل�ش�س )31(     قيمة احل�شة )50(       اإجمايل احل�ش�س )1550( الن�شبة )51.6667 %(
2-                                                                          )بنغايل اجلن�شية(

عدد احل�ش�س )6(     قيمة احل�شة )50(       اإجمايل احل�ش�س )300( الن�شبة )10 %(
3-                                                                          )بنغايل اجلن�شية(

عدد احل�ش�س )23(     قيمة احل�شة )50(       اإجمايل احل�ش�س )1150( الن�شبة )38.3333 %(
جمموع.ن�صبة.امللكية.)100.٪(

املخولني.بالتوقيع:.
1- محمد �شديق قا�شم علي  نوح عبداهلل                      )بحريني اجلن�شية(              م�شتوى التوقيع )منفرد(
2-                                                                     )بنغايل اجلن�شية(        م�شتوى التوقيع )منفرد(

اأع�صاء.جمل�س.الإدارة:
1- محمد �شديق قا�شم علي  نوح عبداهلل     )بحريني اجلن�شية(                               مدير
2-                                                                                      )بنغايل اجلن�شية(                                                 مدير
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ملخ�س.عقد.�صركة
ليت�صي.ملقاولت.�صيانة.املباين-ت�صامن.

ل�صاحبها.اكرم.الدرازي.و�صريكه
�صركة.ت�صامن

ا�صم.ال�صركة:.�شركة ليت�شي ملقاولت �شيانة املباين-ت�شامن ل�شاحبها اكرم الدرازي و�شريكه.
رقم.القيد:.97634........................................

تاريخ.التاأ�صي�س:  2016/3/28  
مدة.ال�صركة:.غري.محددة

تاريخ.انتهاء.ال�صنة.املالية: 12/31
اأغرا�س.ال�صركة:. اأن�شطة متكاملة لدعم املرافق )ل ي�شمل احلرا�شة والأن�شطة الأمنية(.

اأ - النقدي: -  10.000 راأ�صمال.ال�صركة:..
ب - العيني: -       

عنوان.ال�صركة: -   �شقة 6      مبنى 2048        طريق 106  / املالكية
  39854511 )973+(  - هاتف:  

.  
ال�صركاء.ون�صبة.م�صاهمتهم:

1- اأكرم علي اأحمد �شالح اأحمد الدرازي             )بحريني اجلن�شية(
عدد احل�ش�س )50(     قيمة احل�شة )100(       اإجمايل احل�ش�س )5000( الن�شبة )50 %(

2- ح�شني علي جواد اأحمد  ثابت                          )بحريني اجلن�شية(
عدد احل�ش�س )50(     قيمة احل�شة )100(       اإجمايل احل�ش�س )5000( الن�شبة )50 %(
جمموع.ن�صبة.امللكية.)100.٪(

املخولني.بالتوقيع:.
1-  اأكرم علي اأحمد �شالح اأحمد الدرازي                      )بحريني اجلن�شية(              م�شتوى التوقيع )جمتمع(
2- ح�شني علي جواد اأحمد  ثابت                             )بحريني اجلن�شية(         م�شتوى التوقيع )منفرد(

اأع�صاء.جمل�س.الإدارة:
1- اأكرم علي اأحمد �شالح اأحمد الدرازي                 )بحريني اجلن�شية(                               نائب رئي�س جمل�س الإدارة
2- ح�شني علي جواد اأحمد  ثابت                                             )بحريني اجلن�شية(                                              رئي�س جمل�س الإدارة
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ملخ�س.عقد.�صركة
فيوت�صر.انرتبراي�صز.بي.تي.ايه.ليمتد

فرع.ل�صركة.اأجنبية

ا�صم.ال�صركة:.فيوت�شر انرتبراي�شز بي تي ايه ليمتد.
رقم.القيد:.97635........................................

تاريخ.التاأ�صي�س:  2016/3/28  
مدة.ال�صركة:.غري.محددة

تاريخ.انتهاء.ال�صنة.املالية: 12/31
اأغرا�س.ال�صركة:. اأن�شطة املكاتب الرئي�شة اأو الإدارية.

اأ - النقدي: -  10.000 راأ�صمال.ال�صركة:..
ب - العيني: -       

عنوان.ال�صركة: -      مبنى 274        طريق 57  / املحرق
  33448468 )973+(  - هاتف:  

.  
ال�صركاء.ون�صبة.م�صاهمتهم:

- فيوت�شر انرتبراي�شزبي تي ايه ليمتد             )�شنغافوري اجلن�شية(
)%  -( الن�شبة   )-( احل�ش�س  اإجمايل         )-( احل�شة  قيمة       )-( احل�ش�س  عدد 
جمموع.ن�صبة.امللكية.)-.٪(

املخولني.بالتوقيع:.
-                                           )هندي اجلن�شية(              م�شتوى التوقيع )منفرد(

اأع�صاء.جمل�س.الإدارة:
-                                            )هندي اجلن�شية(                                       مدير
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ملخ�س.عقد.�صركة
�صادية.عبداهلل.مكالي.لبيع.مواد.البناء.

�صركة.ذات.م�صئولية.محدودة

ا�صم.ال�صركة:.�شادية عبداهلل مكالي لبيع مواد البناء.
رقم.القيد:.97636........................................

تاريخ.التاأ�صي�س:  2016/3/28  
N/A.:مدة.ال�صركة

تاريخ.انتهاء.ال�صنة.املالية: 12/31
اأغرا�س.ال�صركة:. جتارة/بيع مواد البناء واملواد الإن�شائية املعدنية ومعدات ال�شباك.

اأ - النقدي: -  42.000 راأ�صمال.ال�صركة:..
ب - العيني: -       

عنوان.ال�صركة: -   �شقة 724      مبنى 469        طريق 1705  / املنطقة الدبلوما�شية
-  )+973( 39609168  -  �س.ب: 65014 هاتف:  

.  
ال�صركاء.ون�صبة.م�صاهمتهم:

1- اأحمد منري يو�شف عبد الرحمن                      )باك�شتاين اجلن�شية(
عدد احل�ش�س )51(     قيمة احل�شة )100(       اإجمايل احل�ش�س )5100( الن�شبة )12.1429 %(

2- �شادية عبداهلل يو�شف ها�شم  مكالي              )بحرينية اجلن�شية(
عدد احل�ش�س )50(     قيمة احل�شة )100(       اإجمايل احل�ش�س )21500( الن�شبة )51.1905 %(

3- عمر منري يو�شف عبد الرحمن                        )باك�شتاين اجلن�شية(
عدد احل�ش�س )51(     قيمة احل�شة )100(       اإجمايل احل�ش�س )5100( الن�شبة )12.1429 %(

4- قا�شم منري يو�شف عبد الرحمن                      )باك�شتاين اجلن�شية(
عدد احل�ش�س )51(     قيمة احل�شة )100(       اإجمايل احل�ش�س )5100( الن�شبة )12.1429 %(

5- منري يو�شف عبد الرحمن                                 )باك�شتاين اجلن�شية(
عدد احل�ش�س )52(     قيمة احل�شة )100(       اإجمايل احل�ش�س )5200( الن�شبة )12.381 %(
جمموع.ن�صبة.امللكية.)100.٪(
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املخولني.بالتوقيع:.
1-  �شاديهة عبداهلل يو�شف ها�شم  مكالي                      )بحرينية اجلن�شية(              م�شتوى التوقيع )منفرد(
2- منري يو�شف عبد الرحمن                                       )باك�شتاين اجلن�شية(         م�شتوى التوقيع )منفرد(

اأع�صاء.جمل�س.الإدارة:
1-  اأحمد منري يو�شف عبد الرحمن                                           )باك�شتاين اجلن�شية(                                                                               مدير
2-  �شادية عبداهلل يو�شف ها�شم  مكالي                  )بحرينية اجلن�شية(                        رئي�س جمل�س الإدارة
3- عمر منري يو�شف عبد الرحمن                           )باك�شتاين اجلن�شية(                                                  مدير
4- قا�شم منري يو�شف عبد الرحمن                       )باك�شتاين اجلن�شية(                                                  مدير
5- منري يو�شف عبد الرحمن                   )باك�شتاين اجلن�شية(                الع�شو املنتدب
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اإعالنات.اإدارة.المحاكم

رقم.الدعوى:.14/2015/3638/4
تبليغ.باحل�صور

المدعية: مريم عادل علي ف�شل اهلل. وكيلها عبداهلل عبدالرحمن ها�شم. بناية �شركة البحرين 
�شعبان  رعد  رامي  عليه/  المدعي  الدبلوما�شية.  المنطقة   85 مكتب  الثامن  الطابق  لل�شياحة 

العثماني. مبنى 178 طريق 704 مجمع 1204 مدينة حمد. مو�شوع الدعوى/ الطالق.
المقبلة  الجل�شة  تاريخ  حتى  عليه  المدعي  باإمهال  الأولى  ال�شرعية  الكبرى  المحكمة  تعلن  لذا 
واإنذاره اإما بالإقامة مع زوجته واإما طالقها باأنه اإذا لم يح�شر في جل�شة يوم 2016/9/4م اأو 
يوكل من ينوب عنه بالح�شور فاإن المحكمة �شوف ت�شير بحقها ح�شوريًا بما يق�شي به ال�شرع 

الحنيف ليعلم.
قا�صي.املحكمة.الكربى.ال�صرعية.ال�صنية.الأولى

رقم.الدعوى:.14/2016/1287/9
تبليغ.باحل�صور

المدعية: منى عبداهلل ابراهيم محمد غالي. مبنى 3258 طريق 2183 مجمع 721 جد علي. 
المدعي عليه/ عبدالرحمن علي اأبو حقب. قطر. مو�شوع الدعوى/ الطالق.

اإذا لم يح�شر  باأنه  المذكور  المدعي عليه �شد  الأولى  ال�شرعية  الكبرى  المحكمة  تعلن  لذا 
في جل�شة يوم 2016/5/29م اأو يوكل من ينوب عنه بالح�شور فاإن المحكمة �شوف ت�شير بحقها 

ح�شوريًا بما يق�شي به ال�شرع الحنيف ليعلم.
قا�صي.املحكمة.الكربى.ال�صرعية.ال�صنية.الأولى

رقم.الدعوى:.14/2016/1235/8
تبليغ.باحل�صور

المدعي: Karim eltouni. �شقة 16 مبنى 264 طريق 2804 مجمع 428 �شاحية ال�شيف. المدعي 
عليها/ Saida sebbane. �شقة 16 مبنى 264 طريق 2804 مجمع 428 �شاحية ال�شيف. مو�شوع 

الدعوى/ زاوج.
لذا تعلن المحكمة الكبرى ال�شرعية الأولى المدعي عليها �شد المذكورة باأنه اإذا لم يح�شر 
في جل�شة يوم 2016/5/30م اأو يوكل من ينوب عنه بالح�شور فاإن المحكمة �شوف ت�شير بحقها 

ح�شوريًا بما يق�شي به ال�شرع الحنيف ليعلم.
قا�صي.املحكمة.الكربى.ال�صرعية.ال�صنية.الأولى
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رقم.الدعوى:.1/05416/2015/14
تبليغ.باحل�صور

 418 مبنى  بحرينية.  ال�شخ�شي: 660055430.  رقمها  عبا�س محمد.  فاطمة ح�شن  المدعية: 
ال�شخ�شي:  رقمه  محمد.  كمال  ح�شين  داود  عليه:  المدعى   .1214 حمد  مدينة   1407 طريق 

600132994. بحريني. مجهول العنوان.
لذا تعلن المحكمة الكبرى ال�شرعية الأولى )الدائرة الجعفرية( للمدعى عليه المذكور باأنها 
قد اأ�شدرت بتاريخ 2016/04/17م الحكم التالي: حكمت المحكمة بتطليق المدعية )فاطمة 
بائنة  اأولى  المدعى عليه )داود ح�شين كمال محمد( طلقة  ح�شن عبا�س محمد( على زوجها 
للهجران وعدم النفاق، ول يحق للمدعى عليه الرجوع بالمدعية اإل بعقد ومهر جديدين، ولي�س 
لها الزواج برجل اآخر اإل بعد �شيرورة هذا الحكم نهائيًا واكت�شابه الدرجة القطعية، وبعد اإيقاع 

�شيغة الطالق، وانتهاء فترة العدة ال�شرعية.
قا�صي.املحكمة.الكربى.ال�صرعية.الأولى

رقم.الدعوى:.9/00107/2016/14
تبليغ.باحل�صور

المدعية: مرزيه مو�شى اأحمد �شالح. رقمها ال�شخ�شي: 741001187. بحرينية. وكيلتها فاطمة 
اآل مبارك مكتب 54 الطابق الخام�س بيت الزاجل طريق 1705. المدعى عليه: محمد اأكبر غلوم 
محمود علي. رقمه ال�شخ�شي: 730406024 بحريني. مجهول العنوان. مو�شوع الدعوى: طلب 

الطالق.
لذا تعلن المحكمة الكبرى ال�شرعية الأولى )الدائرة الجعفرية( للمدعى عليه المذكور اأعاله 
باأنه اإذا لم يح�شر اأو يعين له وكيال ينوب عنه بالح�شور لجل�شة يـوم الأحد 2016/06/05م، فاإن 

المحكمة �شوف ت�شير بحقه غيابيًا بما يق�شي به ال�شرع الحنيف.
قا�صي.املحكمة.الكربى.ال�صرعية.الأولى

رقم.الدعوى:.2/01398/2016/14
تبليغ.باحل�صور

مبنى  بحريني   .660111586 ال�شخ�شي:  رقمه  �شبر.  �شرف  عبداهلل  عدنان  ال�شيد  المدعي: 
2112 طريق 3643 عالي 736. المدعى عليها: ا�شماء طيا�س. رقمها ال�شخ�شي 770625525. 

مغربية. مجهولة العنوان. مو�شوع الدعوى: منازعات زوجية
لذا تعلن المحكمة الكبرى ال�شرعية الأولى )الدائرة الجعفرية( للمدعى عليها المذكورة اأعاله 
باأنها اإذا لم تح�شر اأو تعين لها وكيال ينوب عنها بالح�شور لجل�شة يـوم الثنين 2016/09/05م، 

فاإن المحكمة �شوف ت�شير بحقها غيابيًا بما يق�شي به ال�شرع الحنيف.
قا�صي.املحكمة.الكربى.ال�صرعية.الأولى
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رقم.ال�صتئناف:.8/00244/2016/15
تبليغ.باحل�صور

الم�شتاأنفة: كميله علي �شالح ح�شن. رقمها ال�شخ�شي: 590418718. بحرينية. مبنى 74 طريق 
6702 ابو بهام 367. الم�شتاأنف �شده: ابراهيم اأحمد �شيف. ورقمه ال�شخ�شي: 430032951. 

بحريني. مجهول العنوان. مو�شوع ال�شتئناف: طلــب الطــالق.
�شده  للم�شتاأنف  الجعفرية(  )الدائرة  ال�شتئنافية  ال�شرعية  العليا  المحكمة  تعلن  لذا 
الثنين  يـوم  لجل�شة  بالح�شور  ينوب عنه  وكيال  له  يعين  اأو  لم يح�شر  اإذا  باأنه  اأعاله  المذكور 

2016/05/02م، فاإن المحكمة �شوف ت�شير بحقه غيابيًا بما يق�شي به ال�شرع الحنيف.
قا�صي.املحكمة.العليا.ال�صرعية.ال�صتئنافية

رقم.الدعوى:.14/2016/1411/3
تبليغ.باحل�صور

الدبلوما�شية.  المنطقة   201 مكتب   2 الطابق  )اأ(  حوار  مبنى  ح�شن.  محمد  ن�شال  المدعي: 
بحريني. رقمه ال�شخ�شي/ 830710205. المدعي عليها/ منال مح�شن منيزل. �شقه 44 مبنى 
1311 طريق 1814 مجمع 1018 مدينة حمد. رقمها ال�شخ�شي 860213021.  مو�شوع الدعوى/ 

الح�شانة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى ال�شرعية ال�شنية الثالثة للمدعي عليها المذكورة اأعاله باأنه اإذا 
فاأن  الثالثاء 2016/5/17م    يوم  لجل�شة  بالح�شور  ينوب عنها  لها  وكيال  يعين  اأو  تح�شر  لم 

المحكمة �شوف ت�شير بحقه غيابيا بما يق�شي به ال�شرع الحنيف.
قا�صي.املحكمة.ال�صغرى.ال�صرعية.ال�صنية.الثالثة

رقم.الدعوى:.14/2016/01085/1
تبليغ.باحل�صور

المدعية: ايمان محمد عبداهلل نا�شر غريب. �شقة 43 مبنى 2260 طريق 2027 مجمع 1020 
محمد  حاج  علي  عي�شى  عليه/  المدعي   .881109223 ال�شخ�شي/  رقمه  بحرينية.  دم�شتان. 
مو�شوع   .801140900 ال�شخ�شي  رقمها   .32 منزل  العقيق   - الدفنه   - قطر  دولة  �شر�شني. 

الدعوى/ ت�شليم جوازات البناء.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى ال�شرعية ال�شنية الثالثة للمدعي عليه المذكور اأعاله باأنه اإذا لم 
اأو يعين وكيال له ينوب عنه بالح�شور لجل�شة يوم الحد 2016/5/22م فاأن المحكمة  يح�شر 

�شوف ت�شير بحقه غيابيا بما يق�شي به ال�شرع الحنيف.
قا�صي.املحكمة.ال�صغرى.ال�صرعية.ال�صنية.الثالثة
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رقم.الدعوى:.14/.8/00800/2016
تبليغ.باحل�صور

المدعية: مريم خالد في�شل حمود �شباح. بوا�شطة المحامية منار التميمي. المدعي عليه حمد 
متاأخر  الدعوى/ 1-  طلب  اماراتي. مو�شوع  وجن�شيته/  العنوان.  المحيا�س. مجهول  عبداهلل 

النفقة.  2- نفقة واجبة.
اإذا  باأنه  اأعاله  الثانية للمدعى عليه المذكور  ال�شنية  ال�شرعية  لذا تعلن المحكمة ال�شغرى 
لم يح�شر اأو يعين وكيال له ينوب عنه بالح�شور لجل�شة يوم الحد 2016/5/22م فاأن المحكمة 

�شوف ت�شير بحقه غيابيا بما يق�شي به ال�شرع الحنيف.
قا�صي.املحكمة.ال�صغرى.ال�صرعية.ال�صنية.الثالثة

رقم.تنفيذ:.2/697/1997/04
بيع.باملزاد.العلني

تعلن محكمة التنفيذ عن و�شعها في المزاد العلني العقار الخا�س بورثة المحكوم عليه يو�شف 
محمد اأحمد العجالن والم�شجل بموجب المقدمة رقم )5008/1976( والت�شجيل رقم )7265( 
وذلك بتاريخ 2016/5/19، على اأن يبـداأ المزاد ب�شعر اأ�شا�شـي قدره 87763/860 األف دينارًا.

هاتف  قراطة  يو�شف  عبداهلل  الدلل/  مراجعة  ال�شراء  في  رغبة  لديه  من  كل  فعلى 
)33109691( اأو مكتب التنفيذ باإدارة المحاكم في اأوقات الدوام الر�شمي بموجب ملف التنفيذ 

رقم 2/00697/1997/04.
قا�صي.محكمة.التنفيذ

رقم.الدعوى:.2/3931/2016/02.......
تبليغ.باحل�صور

املدعي   .870407600 �س:  ال�شريطي  غالب  وكيله  �س:591212650.  جوب  توما�س  المدعي: 
عليها/ موؤ�ش�شة كاي �شكاي كونراكتنج �س.ت: 2-15188. �شقة 16 م 4016 ط 460 جممع 604. 

�شفة الدعوى/ مطالب عمالية.
     لذا تعلن اإدارة الدعوة العمالية للمدعي عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت اجتماع في 

2016/5/8م لنظر الدعوى وليعلم
اإدارة.الدعوى.العمالية

رقم.الدعوى:.1/4652/2016/02.......
تبليغ.باحل�صور

اآل بور�شيد �س:541102877.  المدعي: �شبل عبدالمالك �س: 810173778. وكيلة عي�شى فرج 
المدعي عليه/ �شان �شيتي فانتوريز. م 470 ط 1010 مجمع 410. �شفة الدعوى/ مطالب عمالية.
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     لذا تعلن اإدارة الدعوة العمالية للمدعي عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت اجتماع في 
2016/5/25م لنظر الدعوى وليعلم

اإدارة.الدعوى.العمالية.
رقم.الدعوى:.1/19981/2015/02

تبليغ.باحل�صور
المدعية: الهيئة العامة للتاأمين الجتماعي. المدعى عليه: ملح الخليج للمقاولت. رقم ال�شجل: 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  المنامة.   321 مجمع:   ،2116: طريق   1501: مبنى   .1-51521

12078.577 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
قد حددت جل�شة  باأنها  اأعاله  المذكور  عليه  للمدعى   7 المدنية  الكبرى  المحكمة  تعلن  لذا 

2016/5/8 لنظر الدعوى.
قا�صي.املحكمة.الكربى.املدنية.7

رقم.الدعوى:.9/18503/2015/02
تبليغ.باحل�صور

المدعي: �شامي حمد علي نا�شر العباد. وكيله علي ح�شين ثامر. المدعى عليها: موؤ�ش�شة البندورة 
اأحمد  ل�شاحبها  المحرق  ال�شجل: 37542. مبنى 173 طريق 60 مجمع 214  رقم  للمقاولت. 
عبدالرحمن �شيادي. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 10382 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل 

اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية 7 للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/5/8 لنظر الدعوى.
قا�صي.املحكمة.الكربى.املدنية.7

رقم.الدعوى:.1/09774/2015/02
تبليغ.باحل�صور

المدعي: بنك بي ام اأي. وكيله عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه مبارك 
اأحمد مبارك جا�شم الذوادي. الرقم ال�شخ�شي: 590070835. مبنى 286 �شقة 23 طريق 702 
مجمع 207 المحرق. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 15399.138 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف 

ومقابل اأتعاب المحاماة.
قد حددت جل�شة  باأنها  اأعاله  المذكور  عليه  للمدعى   7 المدنية  الكبرى  المحكمة  تعلن  لذا 

2016/5/5 لنظر الدعوى.
قا�صي.املحكمة.الكربى.املدنية.7
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رقم.الدعوى:.3/00146/2016/02
تبليغ.باحل�صور

المدعي: فندق رامي جراند و�شبا. وكيله علي ح�شين ثامر. المدعى عليها: �شركة اي يو بيتو بي. 
مبنى 655 �شقة 21 طريق 3614 مجمع 436 ال�شيف. مو�شوع الدعوى طلب مبلغ 6815.341 

دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية 7 للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/5/8 لنظر الدعوى.
قا�صي.املحكمة.الكربى.املدنية.7

رقم.ال�صتئناف:.3/00368/2016/03
رقم.الدعـــوى:.6/07324/2010/02

تبليغ.باحل�صور
امل�شتاأنف: رين ليقا�شبي ديلو�س ديلو�س ريي�س، امل�شتاأنف �شده: عبدالرحمن اغايار عبدالرحمن 

عبدالعزيز.
لذا تعلن محكمة ال�شتئناف الكبرى المدنية الغرفة الأولى للم�شتاأنف �شده المذكور اأعاله 
باأنه اإذا لم يح�شر اأو يعين وكياًل ينوب عنه بالح�شور لجل�شة 2016/05/23 فاإن المحكمة �شوف 

ت�شير بحقه ح�شوريا ليعلم.
قا�صي.املحكمة.الكربى.املدنية.ال�صتئنافية.الأولى

رقم.ال�صتئناف:.6/00120/2016/03
رقم.الدعـــوى:.9/3037/2015/02

تبليغ.باحل�صور
امل�شتاأنف: وزارة ال�شحة. امل�شتاأنف �شدها: ب�شمه نايف حرار.

لذا تعلن محكمة ال�شتئناف الكبرى المدنية الغرفة الأولى للم�شتاأنف �شدها المذكورة اأعاله 
المحكمة  فاإن  لجل�شة 2016/05/19  بالح�شور  عنها  ينوب  وكياًل  تعين  اأو  تح�شر  لم  اذا  باأنه 

�شوف ت�شير بحقها ح�شوريا لتعلم.
قا�صي.محكمة.ال�صتئناف.الكربى.املدنية.الأولى

رقم.ال�صتئناف:.1/04247/2015/03
رقم.الدعـــوى:.8/01015/2015/25

تبليغ.باحل�صور
الم�شتاأنفة: هيفاء مبارك محمد البوفال�شة، وكيلتها مريم عي�شى علي اأحمد. الم�شتاأنف �شده 
كوميلوف،  �شكرات  الثانية:  �شدها  الم�شتاأنف  الحلواجي،  مح�شن  كاظم  مهدي  فوؤاد  الول: 

الم�شتاأنف �شده الثالث: محمد فوؤاد مهدي كاظم مح�شن الحلواجي.
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المذكورين  �شدهم  للم�شتاأنف  الأولى  الغرفة  المدنية  الكبرى  ال�شتئناف  محكمة  تعلن  لذا 
اأو يعين وكياًل ينوب عنهم بالح�شور لجل�شة 2016/05/23م فاإن  اإذا لم يح�شروا  باأنه  اأعاله 

المحكمة �شوف ت�شير بحقهم ح�شوريا لتعلموا.
قا�صي.محكمة.ال�صتئناف.الكربى.املدنية.الأولى

رقم.ال�صتئناف:.3/04019/2015/03
رقم.الدعـــوى:.9/00789/2015/25

تبليغ.باحل�صور
الم�شتاأنفة: فوزية ح�شن مانع الدو�شري. الم�شتاأنف �شده الول: بدر علو�س محمد القحطاني. 

الم�شتاأنف �شده الثاني: �شوكه علي كاظم خان.
لذا تعلن محكمة ال�شتئناف الكبرى المدنية الغرفة الأولى للم�شتاأنف �شده المذكور اأعاله 
باأنه اإذا لم يح�شر اأو يعين وكياًل ينوب عنه بالح�شور لجل�شة 2016/05/18 فاإن المحكمة �شوف 

ت�شير بحقه ح�شوريا ليعلم.
قا�صي.محكمة.ال�صتئناف.الكربى.املدنية.الأولى

رقم.ال�صتئناف:.7/3820/2015/03
رقم.الدعـــوى:.1/03605/2004/02

تبليغ.باحل�صور
امل�شتاأنف: فندق اخلليج، وكيله كال�س جر�شلني. امل�شتاأنف �شده: جوزيف خوري.

لذا تعلن محكمة ال�شتئناف الكبرى المدنية الغرفة الأولى للم�شتاأنف �شده المذكور اأعاله 
باأنه اإذا لم يح�شر اأو يعين وكياًل ينوب عنه بالح�شور لجل�شة 2016/05/22 فاإن المحكمة �شوف 

ت�شير بحقه ح�شوريا ليعلم.
قا�صي.محكمة.ال�صتئناف.الكربى.املدنية.الأولى

رقم.ال�صتئناف:.2/03767/2015/03
رقم.الدعـــوى:.1/11315/2012/02

تبليغ.باحل�صور
الم�شتاأنف: نا�شر م�شاعد اأحمد الخالدي. الم�شتاأنف �شدها: مريم علي ح�شين الفهيد.

لذا تعلن محكمة ال�شتئناف الكبرى المدنية الغرفة الأولى للم�شتاأنف �شدها المذكورة اأعاله 
باأنه اإذا لم يح�شر اأو يعين وكياًل ينوب عنه بالح�شور لجل�شة 2016/05/22 فاإن المحكمة �شوف 

ت�شير بحقه ح�شوريا ليعلم.
قا�صي.محكمة.ال�صتئناف.الكربى.املدنية.الأولى
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رقم.ال�صتئناف:.1/00727/2016/03
رقم.الدعـــوى:.5/04083/2012/02

تبليغ.باحل�صور
امل�شتاأنف: هيباين ملقاولت �شيانة املباين، وكيله فريد غازي جا�شم ريف.  امل�شتاأنف �شده: كوبر 

فاتيتيانتايف �شندرا، وكيلته هدى �شعد.
لذا تعلن محكمة ال�شتئناف الكبرى المدنية الغرفة الأولى للم�شتاأنف �شده المذكور اأعاله 
باأنه اإذا لم يح�شر اأو يعين وكياًل ينوب عنه بالح�شور لجل�شة 2016/06/01 فاإن المحكمة �شوف 

ت�شير بحقه ح�شوريا ليعلم.
قا�صي.محكمة.ال�صتئناف.الكربى.املدنية.الأولى

رقم.ال�صتئناف:.2/3039/2015/03
رقم.الدعـــوى:.9/1819/2014/01

تبليغ.باحل�صور
الم�شتاأنف: محمود محمد مراد ب�شفته الحار�س الق�شائي على العقارات المملوكة ل�شهى معن 
اأنور عبداهلل  الأول: علي  الم�شتاأنف �شده  ال�شيد مجاهد 621004634.  �شهى  وكيلته  ال�شائع، 
الع�شفور. الم�شتاأنف �شدها الثانية: ميرفت محمد علي جناحي. الم�شتاأنف �شدها الثالثة: �شركة 
م�شتوفيًا  لذلك  القانوني  الموعد  في  لتقديمه  �شكاًل  ال�شتئناف  قبول   -1 الطلبات:   .cluttons
والق�شاء  به  ق�شي  فيما  الم�شتاأنف  الحكم  باإلغاء  المو�شوع  وفي   -2 ال�شكلية.  اأو�شاعه  كافه 
مجددا بعدم اخت�شا�س الق�شاء الم�شتعجل بنظر الدعوى لعدم توافر �شرطي انعقاد للق�شاء 
الم�شتعجل وفقا لما هو وارد في الالئحة الماثلة.3- وعلى �شبيل الحتياط اإعادة الماأمورية لذات 
الخبير المنتدب في الدعوى من اأجل بحث العترا�شات المقدمة من قبل الم�شتاأنف ) المدعي 
عليه الثاني( بجل�شة 2015/4/13 الموجه على التقرير المودع من قبله.4-ت�شمين الم�شتاأنف 

�شدهما الأول والثاني بالم�شاريف والر�شوم واأتعاب المحاماة عن درجتي التقا�شي. 
المذكورة  الثانية  �شدها  للم�شتاأنف  الثالثة  ال�شتئنافية  المدنية  الكبرى  المحكمة  تعلن  لذا 

اأعاله بالح�شـور بنف�شه اأو بوكيل عنه لجل�شة 2016/5/22 ليعلم. 
قا�صي.املحكمة.الكربى.املدنية.ال�صتئنافية.الثالثة

رقم.ال�صتئناف:.9/3013/2015/03
رقم.الدعـــوى:.9/13756/2014/02

تبليغ.باحل�صور
الم�شتاأنفة: مع�شومة فردان ح�شن �شالم 62005916، وكيلها جا�شم �شرحان. الم�شتاأنف �شدها 
الأولى: �شركة مك�شي�س للمقاولت ل�شاحبها علي محمد الع�شفور. الم�شتاأنف �شده الثاني: اأحمد 

يو�شف عبداهلل محمد 850705460.
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لذا تعلن المحكمة الكبرى ال�شتئنافية المدنية الثالثة للم�شتاأنف �شده الثاني المذكور اأعاله 
باأنها قد حددت جل�شة2016/5/22 لنظر ال�شتئناف ليعلم.

قا�صي.محكمة.ال�صتئناف.الكربى.املدنية.الثالثة
رقم.ال�صتئناف:.7/4619/2014/03
رقم.الدعـــوى:.9/18027/2014/02

تبليغ.باحل�صور
اإبراهيم محمد. الم�شتاأنف  الم�شتاأنفة: مجموعة فنادق الخليج )فندق الخليج( وكيلها عي�شى 
�شدهم: 1- �شركة اأ�س ام برودكا�شت.2- محمد اأحمد اأكبر عبداهلل.3- �شها علي عيد بوخما�س. 
فيما  الم�شتاأنف  الحكم  باإلغاء  المو�شوع:«  وفي  ثانيًا:  �شكاًل.  ال�شتئناف  بقبول  اأوًل:  الطلبات: 
ق�شى به من رف�س طلب اإلزام الم�شتاأنف �شده الثاني والم�شتاأنف �شدها الثالثة بمبلغ المطالبة 
واإلزام الم�شتاأنف �شدهم باأن يوؤدوا للم�شتاأنفة الفوائد الأخيرية على المبلغ المق�شى به وتعديله 
بواقع 10% �شنويًا من تاريخ ال�شتحقاق الحا�شل في 2012/2/26 وحتى تمام ال�شداد وتاأييد 
الحكم فيها عدا ذلك. ثالثًا: وفي جميع الأحوال باإلزام الم�شتاأنف �شدهم بالر�شوم والم�شاريف 

ومقابل اأتعاب المحاماة عن درجتي التقا�شي.
لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية ال�شتئنافية الثالثة للم�شتاأنف �شدهم المذكورين اأعاله 

بالح�شـور بنف�شه اأو بوكيل عنه لجل�شة 2016/5/22ليعلم.                              
قا�صي.محكمة.ال�صتئناف.الكربى.املدنية.الثالثة

رقم.ال�صتئناف:.9/2032/2015/03
رقم.الدعـــوى:.8/838/2014/02

تبليغ.باحل�صور
الم�شتاأنفة: �شركة الوطن لل�شحافة والن�شر. وكيلها ال�شيد يو�شف الها�شمي. الم�شتاأنف �شده: 
لتقديمه  �شكاًل: وذلك  ال�شتئناف  بقبول  اأوًل:  الطلبات:  البولية.  الم�شالك  م�شت�شفى جراحات 
�شمن الميعاد م�شتوفيًا لأو�شاعه ال�شكلية. ثانيًا: وفي المو�شوع: الحكم بتعديل الحكم الم�شتاأنف 
ليكون المبلغ المق�شي به -/3905 دينارًا بدًل من -/3550 دينارًاًا وليكون ال�شتئناف مرفوعًا في 
مبلغ النق�شان ومقداره -/355 دينارًا وعلى موجب ذلك يحدد ر�شم ال�شتئناف. ثالثًا: ت�شمين 

الم�شتاأنف �شده الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة وذلك عن درجتي التقا�شي.
اأعاله  المذكور  عليه  للم�شتاأنف  الثالثة  ال�شتئنافية  المدنية  الكبرى  المحكمة  تعلن  لذا 

بالح�شور بنف�شه اأو بوكيل عنه لجل�شة 2016/5/23 ليعلم.                            
قا�صي.محكمة.ال�صتئناف.الكربى.املدنية.الثالثة
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رقم.ال�صتئناف:.6/442/2016/03
رقم.الدعـــوى:.8/5579/2015/02

تبليغ.باحل�صور
 ،830406352 خ�شير  فاطمة  وكيلتاه   ،690804253 ال�شايغ  يعقوب  علي  فوؤاد  الم�شتاأنف: 
زهراء خ�شير 860308251. الم�شتاأنف �شدها الأولى: موؤ�ش�شة ليدو لل�شباغة �س.ت 68647-

اأحمد ميرزا �شاحب موؤ�ش�شة ليدو طلبات: من حيث ال�شكل: قبول  الثاني:  1. الم�شتاأنف �شده 
ال�شتئناف �شكاًل. من حيث المو�شوع: تعديل الحكم الم�شتاأنف رقم 5579 ل�شنة 2015 بالزيادة 
فيما ق�شى به ب�شاأن ال�شقين )المطالبة بال�شترداد والمديونية كاأثر من اآثار الف�شخ + التعوي�س 
المادي( والق�شاء مجددًا: اأوًل: بزيادة المق�شي به عن المديونية الم�شتحقة ل�شالح الم�شتاأنف 
في ذمة الم�شتاأنف �شدها من مبلغ 1350 دينارًا اإلى مبلغ 1650 دينارًا بحريني )باإ�شافة مبلغ 
300 دينارًا المقررة بتقرير الخبير على النحو المبين بدفاعنا بالالئحة الماثلة، نتيجة لف�شخ 
العقد الموؤرخ 2014/6/1 واأثر من اآثار الف�شخ(. باإلزام الم�شتاأنف �شدهما باأن يوؤديا للم�شتاأنف 
مبلغ 1650 دينارًا بحريني عن ف�شخ عقد المقاولة. ثانيًا: زيادة المبلغ المق�شي به عن التعوي�س 
المادي من مبلغ 500 دينارًا اإلى مبلغ 1232 دينارًا بحريني باإ�شافة عنا�شر ال�شرر المادي عن 
)ر�شوم واأتعاب الخبير في الدعوى الم�شتعجلة رقم 1673 ل�شنة 2014بمبلغ 232 دينارًا + اأتعاب 
مكتب المحاماة بمبلغ 500 دينارًا(. باعتبارهم من عنا�شر التعوي�س عن الأ�شرار المادية التي 
حاقت بالم�شتاأنف، والتي تمثل ما لحق الم�شتاأنف من خ�شارة مادية موؤكدة ومحققة الوجود. = 
باإلزام الم�شتاأنف �شدهما باأن يوؤديا للم�شتاأنف مبلغ 1232 دينارًا بحريني، عن التعوي�س المادي. 
اإلزام الم�شتاأنف �شدهما بالفوائد القانونية بواقع 7% عن المبالغ مو�شوع المطالبة من  ثالثًا: 

تاريخ المطالبة الق�شائية وحتى تمام ال�شداد، لتجارية العقد مو�شوع التداعي.
مع اإلزام امل�شتاأنف �شدهما بامل�شاريف والر�شوم والأتعاب عن درجتي التقا�شي.

لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية ال�شتئنافية الثالثة للم�شتاأنف �شدهما المذكوران اأعاله 
بالح�شـور بنف�شهما اأو بوكيل عنهما لجل�شة 2016/5/23 ليعلم. 

قا�صي.املحكمة.الكربى.املدنية.ال�صتئنافية.الثالثة
رقم.ال�صتئناف:.1/4558/2014/03
رقم.الدعـــوى:.4/14668/2012/02.

تبليغ.باحل�صور
طالل  �شده:  الم�شتاأنف  بوحمود.  �شناء  وكيلتها  ال�شيارات  لتاأجير  الخليج  �شركة  الم�شتاأنفة: 

اإبراهيم محمد ال�شبيبي. مبنى 387 فندق فني�شيا طريق 1912 مجمع 319. 
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لذا تعلن محكمة ال�شتئناف العليا المدنية الغرفة الثانية للم�شتاأنف �شده المذكور اأعاله باأنه 
قد تم ايداع تقرير الخبير في ملف ال�شتئناف المذكور اأعاله وعليه اأن يح�شر اأو يعين وكياًل 

ينوب عنه بالح�شور لجل�شة 2016/6/6 فاإن المحكمة �شوف ت�شير بحقه ح�شوريا ليعلم.
قا�صي.محكمة.ال�صتئناف.العليا.املدنية.الثانية

رقم.ال�صتئناف:.9/994/2016/03
رقـم.الدعـــوى:.7/13565/2014/02

تبليغ.باحل�صور
�شد  الموؤيد.  عبدالرحمن  توفيق  ايمن  وكيلها  واولده.  الموؤيد  خليل  يو�شف  �شركة  الم�شتاأنفة: 
جعفر  ايمان  المحامية  وكيلتها  ال�شيارات،  لتاأجير  ايزي  موؤ�ش�شة   :-1 �شدهما:  الم�شتاأنف 

العرادي.  2- ا�شكندر فاروق ا�شكندر.
لذا تعلن المحكمة الم�شتاأنف �شدها الثانية باأن تح�شر �شخ�شيًا اأو يح�شر من يمثلها قانونًا 

جل�شة 2016/6/28م واإل �شت�شير المحكمة في حقه ح�شوريًا، ليعلم. 
قا�صي.محكمة.ال�صتئناف.العليا.املدنية.الرابعة

رقم.الدعوى:.7/15000/2013/02
تبليغ.باحل�صور

العدل  عليه  المدعى  فوده.  ح�شين  محمد  عو�س  وكيله   ،HIRU SIRAJUL ISLAM المدعي: 
للمقاولت ومثلها نبيل عبد الأمير �شرحان. مو�شوع الدعوى: دعوى عمالية.

احالت  قد  باأنها  اأعاله  المذكور  عليه  للمدعى  المدنية  العمالية  الكبرى  المحكمة  تعلن  لذا 
الدعوى للتحقيق وفق لمنطوق الحكم التالي: حكمت المحكمة وقبل الف�شل في المو�شوع احالة 
الدعوى للتحقيق وليثبت المدعي بكافة طرق الثبات عمله لدى المدعي عليها وانها من ف�شلته 
التحقيق  لبدء  النفي بذات الطرق وتحديد جل�شة 2016/3/23م  وتاريخ ذلك وللمدعي عليها 
يمين  ال�شيد ع�شو  لأجرئه  المحكمة  وندبت  بدئه  تاريخ  من  ا�شهر  ثالثة  ينتهي خالل  ان  على 
الدائرة ولرئي�شها ندب غيره عند القت�شاء و�شرحت للطرفين اح�شار �شهودهما للجل�شة �شالفة 

الذكر وابقت الف�شل في الم�شروفات وقد حددت جل�شة 04-09-2016 لنظر الدعوى.
قا�صي.املحكمة.الكربى.العمالية.املدنية

رقم.الدعوى:.2/01343/2015/02
تبليغ.باحل�صور

للتجميل.  �شابرينا  �شالون  عليه:  المدعى   ،PRISCILLA DULA SARMIENTO المدعية: 
مو�شوع الدعوى: دعوى عمالية.
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باأنها قد  حددت  اأعاله  العمالية المدنية للمدعى عليه المذكور  الكبرى  لذا تعلن المحكمة 
جل�شة 2016/6/22 لنظر الدعوى على ان يكون العالن وفقا للحكم التمهيدي التالي: حكمت 
في  عليها  المدعي  لتثبت  للتحقيق  باإحالتهما  الدعويين  مو�شوع  في  الف�شل  وقبل  المحكمة: 
الدعوى ال�شلية رقم 1343  لـــ�شنة  2015 ) مدعية بالدعوى المتقابلة رقم 3568 ل�شنة 2015 
( بكافة طرق الإثبات القانونية ومنها �شهادة ال�شهود ) اإثبات ترك المدعية للعمل وتاريخ الترك 
ومبرراته وال�شرار المترتبة على ذلك ( و�شرحت للمدعية فيها بنفي ذلك بذات الطرق وحددت 
جل�شة  3 /  2 / 2015م لبدء التحقيق على اأن ينتهي خالل ثالثة اأ�شهر من تاريخ بدء التحقيق 
واأناطت بع�شو ي�شار الدائرة اإجراء التحقيق ولرئي�س الدائرة ندب غيرة عند القت�شاء و�شرحت 
الخ�شوم  الغائب من  اإعالن  الكتاب  قلم  وعلى  المحددة  للجل�شة  �شهودهما  باإح�شار  للطرفين 

بمنطوق ذلك الق�شاء.
قا�صي.املحكمة.الكربى.العمالية.املدنية

رقم.الدعوى:.9/15910/2015/02
تبليغ.باحل�صور

المدعي: PUTHIYADATH JAYARAJAN، وكيله اأنور طالب يو�شف، المدعى عليه: رايت وي 
للمقاولت الإن�شائية. مو�شوع الدعوى: دعوى عمالية.

قد حددت  باأنها  اأعاله  المذكور  عليه  للمدعى  المدنية  العمالية  الكبرى  المحكمة  تعلن  لذا 
جل�شة 2016/9/6 لنظر الدعوى.

قا�صي.املحكمة.الكربى.العمالية.املدنية
رقم.الدعوى:.9/20422/2015/02

تبليغ.باحل�صور
المدعي: محمد اأحمد م�شطفى اأحمد، المدعى عليها: �شركة رامي لإدارة الفنادق والمطاعم. 

مو�شوع الدعوى: دعوى عمالية.
لذا تعلن المحكمة الكبرى العمالية المدنية للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/9/6 لنظر الدعوى.
قا�صي.املحكمة.الكربى.العمالية.املدنية

رقم.الدعوى:.1/10469/2015/02
تبليغ.باحل�صور

المدعي: SOHAG YASIN، المدعى عليه: ريما�س البحرين. مو�شوع الدعوى  دعوى عمالية.
قد حددت  باأنها  اأعاله  المذكور  عليه  للمدعى  المدنية  العمالية  الكبرى  المحكمة  تعلن  لذا 

جل�شة 2016/9/6 لنظر الدعوى.
قا�صي.املحكمة.الكربى.العمالية.املدنية
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رقم.الدعوى:.9/20422/2015/02
تبليغ.باحل�صور

المدعي: محمد اأحمد م�شطفى اأحمد، المدعى عليها: �شركة رامي لإدارة الفنادق والمطاعم. 
مو�شوع الدعوى: دعوى عمالية.

لذا تعلن المحكمة الكبرى العمالية المدنية للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/9/6 لنظر الدعوى.

قا�صي.املحكمة.الكربى.العمالية.املدنية
رقم.الدعوى:.3/02676/2015/02

تبليغ.باحل�صور
المدعية: �شركة اإيالم�س للتجارة والمقاولت، وكيلتها جميلة علي �شلمان اأحمد، المدعى عليه: 

ريان نيكول�س بيروفيت. مو�شوع الدعوى: دعوى عمالية.
قد حددت  باأنها  اأعاله  المذكور  عليه  للمدعى  المدنية  العمالية  الكبرى  المحكمة  تعلن  لذا 
وقبل  التالي:  التمهيدي  للحكم  وفقا  العالن  يكون  ان  على  الدعوى،  لنظر  جل�شة 2016/9/6 
الف�شل في المو�شوع اإحالة الدعوى للتحقيق لتثبت المدعية بكافة طرق الإثبات بما فيها �شهادة 
�شنه من  انق�شاء مدة  قبل  اأخرى مناف�شة  �شركة  لدى  بالعمل  التحق  المدعى عليه  اأن  ال�شهود 
انتهاء عالقة العمل وبيان تاريخ انتهاء عالقة العمل و تاريخ األتحاقه بال�شركة المناف�شة والفترة 
الزمنية التي عمل لدى ال�شركة المناف�شة وبيان اخت�شا�س المهني لتلك ال�شركة ووجه المناف�شة 
، والأ�شرار التي لحقت بالمدعية من جراء ذلك والتعوي�س الجابر لها. و�شرحت للمدعى عليه 
نفي ما ع�شى اأن تثبته المدعية بذات الطرق وحددت جل�شة يوم 2015/12/6 للتحقيق على اأن 
لحين �شدور حكم  الم�شروفات  في  الف�شل  واإرجاء  بدئه  تاريخ  اأ�شهر من  ثالثة  ينتهي خالل 
منهي للخ�شومة وعلى قلم الكتاب اإعالن منطوق هذا الحكم لمن لم يح�شر من الخ�شوم جل�شة 

النطق به.
قا�صي.املحكمة.الكربى.العمالية.املدنية

رقم.الدعوى:.5/11490/2015/02
تبليغ.باحل�صور

المدعي: JUNAID ABBAS، المدعى عليه: كرييتف كون�شولتن�شي �شيرفي�شز ذ.م.مز مو�شوع 
الدعوى: دعوى عمالية.

قد حددت  باأنها  اأعاله  المذكور  عليه  للمدعى  المدنية  العمالية  الكبرى  المحكمة  تعلن  لذا 
جل�شة 2016/9/6 لنظر الدعوى.

قا�صي.املحكمة.الكربى.العمالية.املدنية
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رقم.الدعوى:.9/13574/2015/02
تبليغ.باحل�صور

مو�شوع  للتنظيفات   يتيم  ق�شر  عليه:  المدعى  علي،  ح�شن  من�شور  مح�شن  ه�شام  المدعي: 
الدعوى: دعوى عمالية.

قد حددت  باأنها  اأعاله  المذكور  عليه  للمدعى  المدنية  العمالية  الكبرى  المحكمة  تعلن  لذا 
جل�شة 2016/9/6 لنظر الدعوى.

قا�صي.املحكمة.الكربى.العمالية.املدنية
رقم.الدعوى:.02/2015/19982/9

تبليغ.باحل�صور
المدعى عليه   محمد  المال.  للتاأمين الجتماعي. وكيلها جمال عي�س  العامة  الهيئة  المدعية: 
ا�شماعيل عثمان بلو�س �شاحب/ مفرو�شات عثمان بلو�س. رقم ال�شجل التجاري: 903-1. مجهول 

العنوان. مو�شوع الدعوى: مطالبة ديون.
لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الثالثة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/5/2 لنظر الدعوى.
قا�صي.املحكمة.الكربى.املدنية.الثالثة

رقم.الدعوى:.02/2016/2470/6.
تبليغ.باحل�صور

المدعي: محمد يو�شف علي عبدالوهاب الح�شن. وكيله عادل عبداهلل بوعلي. المدعى عليها: 
�شركة اينتك البحرين. مجهول العنوان. مو�شوع الدعوى: مطالبة ديون.

باأنها قد حددت  اأعاله  المذكورة  للمدعى عليها  الثالثة  المدنية  الكبرى  المحكمة  تعلن  لذا 
جل�شة 2016/5/18 لنظر الدعوى.

قا�صي.املحكمة.الكربى.املدنية.الثالثة
رقم.الدعوى:.02/2016/04392/1.

تبليغ.باحل�صور
الأول:  عليه  المدعى  اأحمد.  محمد  اأحمد  وكيلها  الجتماعي.  للتاأمين  العامة  الهيئة  المدعية: 
ن�شر  عبدالمجيد  عبدالرحمن  الثاني:  عليه  المدعى  اهلل.  ن�شر  عبا�س  عبدالمجيد  محمد 
اأحمد  الرابع  عليه  المدعى  اهلل.  ن�شر  عبا�س  عبدالمجيد  اإيمان  الثالثة:  عليها  المدعى  اهلل. 

عبدالمجيد عبا�س ن�شر اهلل. مجهول العنوان. مو�شوع الدعوى: ديون اأخرى.
لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الثالثة للمدعى عليهم المذكورين اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/5/19 لنظر الدعوى.
قا�صي.املحكمة.الكربى.املدنية.الثالثة
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رقم.الدعوى:.02/2015/20793/8.
تبليغ.باحل�صور

المدعية: �شركة عطية العربية للتجارة ذ.م.م. وكيلتها هدى �شعد اأحمد. المدعى عليها: �شركة 
الدعوى:  مو�شوع  العنوان  مجهول   .51552-1 التجاري:  ال�شجل  رقم  ذ.م.م.  للتطوير  بيالر 

مطالبة ديون.
باأنها قد حددت  اأعاله  المذكورة  للمدعى عليها  الثالثة  المدنية  الكبرى  المحكمة  تعلن  لذا 

جل�شة 2016/5/23 لنظر الدعوى.
قا�صي.املحكمة.الكربى.املدنية.الثالثة

رقم.الدعوى:.02/2016/01855/4.
تبليغ.باحل�صور

المدعية: فاطمة علي اأحمد محمدوكيلها جا�شم محمد علي �شرحان. المدعى عليه: حميد مهدي 
اأحمد عبداهلل جمعه/ �شاحب موؤ�ش�شة بيت المها للمقاولت. مجهول العنوان. مو�شوع الدعوى: 

مطالبة ديون.
لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الثالثة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/5/4 لنظر الدعوى.
قا�صي.املحكمة.الكربى.املدنية.الثالثة

رقم.الدعوى:.3/17985/2015/02
تبليغ.باحل�صور

المدعي: بنك البحرين للتنمية. وكيله نواف محمد يو�شف محمد ال�شيد. برج الر�شي�س الطابق 
املدعى  البحرين.  مملكة   – الدبلوما�شية  المنطقة   317 مجمع   1704 طريق  ع�شر  ال�شاد�س 
عليهما: 1- �شركة ابراج و�شام للمقاولت. 2- عبا�س عا�شور �شلمان ح�شني. �شقة 4 مبنى 1174 

طريق 2933 جممع 729 جرداب – مملكة البحرين. �شفة الدعوى: حجز حتفظي.
لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الأولى للمدعي عليهما المذكوران  اأعاله بالح�شور بنف�شيه 

اأو بوكيل عنه وقد حددت جل�شة يوم 2016/6/5 لنظر الدعوى ليعلم 
قا�صي.املحكمة.الكربى.املدنية.الأولى

رقم.الدعوى:.4/2552/2016/02
تبليغ.باحل�صور

اأنور عبداهلل الع�شفور. المدعى عليهما 1-  المدعي: يو�شف عبد الجبار ح�شن يو�شف. وكيله 
البحرين.  – مملكة  المنامة  العقارية. مبنى 1426 طريق 2115 مجمع 321  اأحمدكو  م�شاريع 
2- مقاولت اأمنه. مبنى 130 �شارع 65 مجمع 203 المحرق – مملكة البحرين. �شفة الدعوى: 

حجز تحفظي.
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بالح�شور  اأعاله  المذكورين  عليهما  للمدعى  الأولى  المدنية  الكبرى  المحكمة  تعلن  لذا 
بنف�شيهما اأو بوكيل عنهما وقد حددت جل�شة يوم 2016/6/6 لنظر الدعوى ليعلم 

قا�صي.املحكمة.الكربى.املدنية.الأولى
رقم.الدعوى:.8/6162/2016/02

فتح.دعوى.تركة.املتوفاة
نعيمة.علي.�صالح.عرفج

تعلن المحكمة الكبرى المدنية الأولى عن فتح تركة المتوفاة نعيمة علي �شالح عرفج.  الرقم 
ال�شخ�شي: 640045499. فعلى كل وارث للمتوفاة المذكورة اأو من يدعي باأية حقوق عليها اأن 
يبادر بتقديم دعوى لدى المحكمة خالل خم�شة واأربعين يوًما كما اأنه على كل من في ذمته دين 

للمتوفاة اأن ي�شعر المحكمة.  وقد حددت المحكمة جل�شة 2016/6/5 لنظر الدعوى
قا�صي.املحكمة.الكربى.املدنية.الأولى

رقم.الدعوى:.4/02012/2014/02
تبليغ.باحل�صور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
الدعوى: طلب  مو�شوع  ال�شخ�شي 881235601  الرقم   .JACQUALYNN OCTAVIA LEAK

مبلغ 333.07 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 10 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/5/9 لنظر الدعوى.
قا�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.10

رقم.الدعوى:.7/09066/2013/02
تبليغ.باحل�صور

الأولى  عليها  المدعى  الفردان.  محمد  عبداهلل  وكيله  ح�شين.  ابراهيم  مح�شن  علي  المدعي: 
ال�شركة المتحدة للتاأمين. المدعى عليه الثاني المدخل: حمد اأحمد ابراهيم الحمد. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ 5000 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 8 للمدعى عليه الثاني المدخل المذكور اأعاله باأنها قد 

حددت جل�شة 2016/5/29م لنظر الدعوى.
قا�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.الثامنة

رقم.الدعوى:.4/20781/2015/02
تبليغ.باحل�صور

المدعية: �شركة البحرين للت�شهيالت التجارية. المدعى عليه: كور�س مظفر رزمجوئى، مبنى 
1829 طريق 414 مجمع 804 مدينة عي�شى. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 522.547 دينارًا مع 

الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
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لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 8 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/5/15 لنظر الدعوى.

قا�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.الثامنة
رقم.الدعوى:.2/19597/2015/02

تبليغ.باحل�صور
 FOLA OLALEKAN عليها:  المدعى  التجارية.  للت�شهيالت  البحرين  �شركة  المدعية: 
FAMUYIWA. مبنى 192 �شقة 1 طريق 408 مجمع 704 �شلماباد. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

687.496 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 8 للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/5/15 لنظر الدعوى.
قا�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.الثامنة

رقم.الدعوى:.6/00251/2016/02
تبليغ.باحل�صور

�شلمان  جا�شم  محمد  جا�شم  عليه:  المدعى  التجارية.  للت�شهيالت  البحرين  �شركة  المدعية: 
عياد. مبنى 471 طريق 55 مجمع 463 الحجر. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 592.064 دينارًا 

مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 8 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/5/15 لنظر الدعوى.
قا�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.الثامنة

رقم.الدعوى:.2/01144/2016/02
تبليغ.باحل�صور

المدعية: �شركة زين البحرين. المدعى عليها: GLENN DOREGA BANTEGUI مبنى 2071 
مع  دينارًا   306.662 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  الغربي.  الرفاع   910 مجمع   1003 طريق 

الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 8 للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/5/15 لنظر الدعوى.
قا�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.الثامنة

رقم.الدعوى:.2/00057/2016/02
تبليغ.باحل�صور

�شقة 66  SALVATORE MARRONE. مبنى 1783  المدعى عليه:  بنك.  اآي  اأم  بي  المدعي: 
طريق 5715 مجمع 257 جزر اأمواج. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 2118.293 دينارًا مع الر�شوم 

والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
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لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 8 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/5/15 لنظر الدعوى.

قا�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.الثامنة
رقم.الدعوى:.1/21018/2015/02

تبليغ.باحل�صور
الرقم  �شلطانة.  بن  بديعة  عليها:  المدعى  التجارية.  للت�شهيالت  البحرين  �شركة  المدعية: 
مو�شوع  المنامة   351 مجمع   5122 طريق   33 �شقة   1034 مبنى   .820736392 ال�شخ�شي: 

الدعوى: طلب مبلغ 3701.287 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 8 للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/5/15 لنظر الدعوى.
قا�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.الثامنة

رقم.الدعوى:.1/01038/2016/02
تبليغ.باحل�صور

المدعية: موؤ�ش�شة 3 اأم لتاأجير ال�شيارات. المدعى عليه: MADATHIL SASIDHARAN. مبنى 
226 �شقة 21 طريق 338 مجمع 337 المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 245 دينارًا مع الر�شوم 

والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 8 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/5/15 لنظر الدعوى.
قا�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.الثامنة

رقم.الدعوى:.4/01658/2016/02
تبليغ.باحل�صور

المدعي: �شيتي بنك. المدعى عليه: NELSON RONDA OBISO. مبنى 10 �شقة 18 طريق 210 
مجمع 321 المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 4941.279 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف 

ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 8 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/5/15 لنظر الدعوى.
قا�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.الثامنة

رقم.الدعوى:.8/02502/2016/02
تبليغ.باحل�صور

�شقة   4119 مبنى  اأحمد.  اأحمد  ر�شا  م�شعب  عليه:  المدعى  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
17 طريق 1173 مجمع 711 توبلي. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 272.544 دينارًا مع الر�شوم 

والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
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لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 8 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/5/15 لنظر الدعوى.

قا�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.الثامنة
رقم.الدعوى:.9/02491/2016/02

تبليغ.باحل�صور
المدعية: �شركة زين البحرين. المدعى عليه: MUHAMMAD RAZZAQ. مبنى 1669 طريق 
229 مجمع 302 المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 288.563 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف 

ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 8 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/5/15 لنظر الدعوى.
قا�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.الثامنة

رقم.الدعوى:.9/00805/2016/02
تبليغ.باحل�صور

مبنى 1421 طريق  الكردي.  �شبحي  �شالم  يزن  عليه:  المدعى  تيليكوم.  مينا  �شركة  المدعية: 
4428 مجمع 944 �شافره. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 73.667 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف 

ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 8 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/5/15 لنظر الدعوى.
قا�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.الثامنة

رقم.الدعوى:.9/02367/2016/02
تبليغ.باحل�صور

المدعي: بيت التمويل الوطني. المدعى عليه: ر�شا علي اأحمد مال اهلل. مبنى 46 طريق 4423 
مجمع 644 النويدرات. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 1040.78 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف 

ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 8 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/5/15 لنظر الدعوى.
قا�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.الثامنة

رقم.الدعوى:.4/3723/2015/02
تبليغ.باحل�صور

المدعي: SOHAG TAZUL ISLAM. وكيله ح�شان علي اأحمد المحرقي. المدعى عليهما: 1- 
�شركة التاأمين العربية ال�شعودية �شجل تجاري 1-10316. 2- يون�س  علي �شالح ح�شين الحمري 
900412283. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 5000 دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب 

المحاماة.
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لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 8 للمدعى عليهما المذكوران اأعاله بورود مذكرة من 
قبل وكيل المدعي وقد حددت جل�شة 2016/5/9م لنظر الدعوى.

قا�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.الثامنة
رقم.الدعوى:.1/15395/2015/02

تبليغ.باحل�صور
 GOPAL المدعي: بنك البحرين الإ�شالمي. وكيلته لولوة �شالح عبداهلل العو�شي. المدعى عليه
KRISHNA SUBRAYA BHAT. الرقم ال�شخ�شي: 610556258 مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

2517.725 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 8 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/5/9م لنظر الدعوى.
قا�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.الثامنة

رقم.الدعوى:.7/07132/2015/02
تبليغ.باحل�صور

المدعى  كيك�شو.  �شلمان  اأحمد  عبدالوهاب  وكيله  كيك�شو.  اأحمد  عبدالوهاب  اأحمد  المدعي: 
عليهما: 1- �شركة اتحاد الخليج لتاأمين 2- اأحمد عبدالكريم اإ�شماعيل. �شقة 26 طريق �شارع 
جابر الأحمد ال�شباح بناية منطق الطابق الثاني �شتره. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 120 دينارًا 

مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 8 للمدعى عليه الثاني المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/5/25 لنظر الدعوى.
قا�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.الثامنة

رقم.الدعوى:.9/18766/2015/02
تبليغ.باحل�صور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليها: 
ذكريات محمد نجيب اأحمد الوطني. الرقم ال�شخ�شي: 800307224. مبنى 573 طريق 706 
مجمع 807 مدينة عي�شى. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 473.657 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف 

ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 8 للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/5/25 لنظر الدعوى.
قا�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.الثامنة
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رقم.الدعوى:.9/18449/2015/02
تبليغ.باحل�صور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
�شامي ابراهيم وقاع الوكاع. الرقم ال�شخ�شي: 900407093. مبنى 1449 طريق 2834 مجمع 
الر�شوم والم�شاريف  الغربي. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 1301.041 دينارًا مع  الرفاع   928

ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 8 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/5/25 لنظر الدعوى.
قا�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.الثامنة

رقم.الدعوى:.3/17355/2015/02
تبليغ.باحل�صور

عليه:  المدعى  التويجري.  �شالح عبدالكريم  وكيلها عبدالكريم  تليكوم.  مينا  �شركة  المدعية: 
HERI TRIYANTA. الرقم ال�شخ�شي: 721128343. مبنى 988 �شقة 62 طريق 5121 مجمع 
351 المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 110.543 دنانير مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل 

اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 8 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/5/25 لنظر الدعوى.
قا�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.الثامنة

رقم.الدعوى:.5/18777/2015/02
تبليغ.باحل�صور

 THANKACHAN المدعية: �شركة مينا تليكوم. وكيلها علي محمد معتق ال قري�س. المدعى عليه
THOMAS JOBBY. الرقم ال�شخ�شي: 770738303. مبنى 618 �شقة 22 طريق 1807 مجمع 
ومقابل  والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   56.906 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  المنامة.   318

اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 8 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/5/25 لنظر الدعوى.
قا�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.الثامنة

رقم.الدعوى:.7/18695/2015/02
تبليغ.باحل�صور

المدعى عليه: محمد  التويجري.  بتلكو. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم  المدعية: �شركة 
اأحمد يو�شف اأحمد. الرقم ال�شخ�شي: 811100588. مبنى 173 طريق 36 مجمع 336 المنامة. 
مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 120.497 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
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لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 8 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/5/25 لنظر الدعوى.

قا�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.الثامنة
رقم.الدعوى:.9/21112/2015/02

تبليغ.باحل�صور
ابراهيم  المدعى عليها: زينب علي  التجارية )امتياز(.  للت�شهيالت  البحرين  �شركة  المدعية: 
ال را�شد. مبنى 367 طريق 1408 مجمع 714 �شلماباد. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 505.661 

دنانير مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 8 للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/5/25 لنظر الدعوى.
قا�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.الثامنة

رقم.الدعوى:.2/00723/2016/02
تبليغ.باحل�صور

MARIMUTHU KUMAR. مبنى 826 طريق  المدعى عليه:  المتحد.  الأهلي  البنك  المدعي: 
مع  دينارًا   249.675 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  الحد.   128 مجمع  الجاف  الحو�س  �شارع 

الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
     

لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 8 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/5/25 لنظر الدعوى.

قا�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.الثامنة
رقم.الدعوى:.2/16215/2015/02

تبليغ.باحل�صور
 SHAHZAD المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلتها �شناء محمد قا�شم بوحمود. المدعى عليه
المنامة.   321 مجمع   2130 طريق   2234 مبنى   .770751512 ال�شخ�شي:  الرقم   .MERAJ
مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 147.393 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 8 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/5/25 لنظر الدعوى.

قا�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.الثامنة
رقم.الدعوى:.1/14022/2015/02

تبليغ.باحل�صور
عليه  المدعى  �شلمان.  محمد  اإبراهيم  عي�شى  وكيلها  المتحد.  الأهلي  البنك  المدعي: 
CHARLIEMAGNE OBRERO CABALLERO. الرقم ال�شخ�شي 771033257، مبنى 317 
طريق 4110 مجمع 941 الرفاع ال�شرقي. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 843.04 دينارًا مع الر�شوم 

والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.



157
العدد: 3259 - الخميس 28 أبريل 2016

لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 8 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/5/10 لنظر الدعوى.

قا�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.الثامنة
رقم.الدعوى:.6/02498/2016/02

تبليغ.باحل�صور
المدعية: �شركة زين البحرين. المدعى عليه: WASEEM YAQOOB. مبنى 3097 طريق 983 
مجمع 709 توبلي. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 261.925 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل 

اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 8 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/5/15 لنظر الدعوى.
قا�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.الثامنة

رقم.الدعوى:.7/15378/2014/02
تبليغ.باحل�صور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
 2743 طريق   122 مبنى   .690109970 ال�شخ�شي:  الرقم  قنديل.  م�شلم  الكريم  عبد  محمد 
مجمع 227 الب�شيتين. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 522.317 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف 

ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 8 للمدعى عليه المذكور اأعاله بورود اأ�شول التفاقيات 

واأنها قد حددت جل�شة 2016/5/15 لنظر الدعوى.
قا�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.الثامنة

رقم.الدعوى:.5/11255/2013/02
تبليغ.باحل�صور

المدعية: �شركة التكافل الدولية. وكيلتها لولوة �شالح عبداهلل العو�شي. المدعى عليها: �شركة 
جمودا. مبنى 631 �شقة 31 طريق 2411 مجمع 342 المنامة الجفير مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

1530.32 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 8 للمدعى عليها المذكورة اأعاله اأو من ينوب عنها بورود 
حافظة م�شتندات وتقرير الحادث المروري من قبل المدعية وقد حددت جل�شة 2016-5-16 

لنظر الدعوى.
قا�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.الثامنة
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رقم.الدعوى:.9/03365/2016/02
تبليغ.باحل�صور

المدعية: ا�شماء محمود اأحمد. وكيلها عادل عبداهلل المتروك. المدعى عليهم: 1- بنك الإثمار 
�س.م.ب 2- محمد عبدالعزيز بوح�شن 3-م�شرف البحرين المركزي. مبنى 2080 طريق 5282 
ال�شيف 2820. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ دينارًا واحد على �شبيل التعوي�س المبدئي مع الر�شوم 

والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 8 للمدعى عليه الثاني المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/5/29 لنظر الدعوى.
قا�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.الثامنة

رقم.الدعوى:.9/10191/2015/02
تبليغ.باحل�صور

المدعية: �شركة البحرين للت�شهيالت التجارية. وكيلتها الهام علي ح�شن. المدعى عليهما 1- 
 22 �شقة   1383 مبنى  عبدالنبي.  عبدعلي  ر�شي  اأحمد  جا�شم   -2 طوالبه  علي محمود  محمد 
طريق 3249 مجمع 432 كرباباد. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 1858.772 دينارًا مع الر�شوم 

والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
باأنها قد حددت  لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 8 للمدعى عليه الأول المذكور اأعاله 

جل�شة 2016/5/29 لنظر الدعوى.
قا�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.الثامنة

رقم.الدعوى:.6/02540/2015/02
تبليغ.باحل�صور

 RASHID عليه  المدعى  اإبراهيم.  عبدالرحمن  را�شد  وكيله  المتحد.  الأهلي  البنك  المدعي: 
طريق   1208 مبنى   781230063 ال�شخ�شي:  الرقم   .MAHAMOOD ABDUL WAHID
الر�شوم  ال�شرقي. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 803.758 دنانير مع  الرفاع  3928 مجمع 939 

والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 8 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/5/25م لنظر الدعوى.
قا�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.الثامنة

رقم.الدعوى:.2/19373/2015/02
تبليغ.باحل�صور

 DAVID المدعى عليه  ليلى جا�شم محمد جواد.  تيلكوم ذ.م.م. وكيلتها  المدعية: �شركة مينا 
 1006 مجمع    602 طريق   140 مبنى   .640558496 ال�شخ�شي:  الرقم   .JAMES WILLIS

الج�شرة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 84 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
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لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 8 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
مبلغ قدره 2016/5/25م لنظر الدعوى.

قا�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.الثامنة
رقم.الدعوى:.6/16891/2015/02

تبليغ.باحل�صور
المدعى عليه: محمد  التويجري.  بتلكو. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم  المدعية: �شركة 
�شلطان را�شد �شعد. الرقم ال�شخ�شي: 600106675. مبنى 375 �شقة 1 طريق 1513 مجمع 815 
مدينة عي�شى. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 116.515 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل 

اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 8 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/5/25م لنظر الدعوى.
قا�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.الثامنة

رقم.الدعوى:.8/19630/2015/02
تبليغ.باحل�صور

 LEANDSON عليه  المدعى  ليلى جا�شم محمد جواد.  وكيلتها  تليكوم.  مينا  �شركة  المدعية: 
DIAS DA SILVA. الرقم ال�شخ�شي: 810427753. مبنى 37 �شقة 23 طريق 40 مجمع 240 

اأتعاب  ومقابل  والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   86.93 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  عراد. 
المحاماة.

لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 8 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/5/25م لنظر الدعوى.

قا�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.الثامنة
رقم.الدعوى:.9/19634/2015/02

تبليغ.باحل�صور
المدعية: �شركة كريدي ماك�س. وكيلتها نبيلة ال�شيد علوي ال�شيد مجيد الماجد. المدعى عليه: 
CHRISTOPHER JOHN FENTON. الرقم ال�شخ�شي: 700848150. مبنى 922 �شقة 11 

طريق 3318 مجمع 333 المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 2429.049 دينارًا مع الر�شوم 
والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 8 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/5/25م لنظر الدعوى.

قا�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.الثامنة
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رقم.الدعوى:.7/19765/2015/02
تبليغ.باحل�صور

المدعية: �شركة زين البحرين. المدعى عليه: عبا�س ميرزا عبدالوهاب ح�شن مدن طريق 1803 
والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   993.832 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  ابوقوه.   455 مجمع 

ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 8 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/5/25م لنظر الدعوى.
قا�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.الثامنة

رقم.الدعوى:.9/20680/2015/02
تبليغ.باحل�صور

المدعى عليه: عقيل  المن�شوري.  المدعية: �شركة كريدي ماك�س. وكيلتها زينات عبدالرحمن 
ال�شخ�شي: 780106865. مبنى 1408 طريق 4435 مجمع  الرقم  ا�شد اهلل.  ا�شد علي محمد 
ومقابل  والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   1620.774 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  عراد.   244

اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 8 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/5/25م لنظر الدعوى.
قا�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.الثامنة

رقم.الدعوى:.4/20036/2015/02
تبليغ.باحل�صور

المدعي: �شيتي بنك. المدعي عليها: �شارة امريح. �شقة 51 طريق 3324 مجمع 1229 ام الح�شم. 
مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 4055.96 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 8 للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/5/25م لنظر الدعوى.

قا�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.الثامنة
رقم.الدعوى:.8/19997/2015/02

تبليغ.باحل�صور
امين.  نقيب  نقيب محمد  ريا�س محمد  عليه: طارق  المدعى  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
مبنى 3167 طريق 1442 مجمع 714 �شلماباد. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 833.378 دينارًا مع 

الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 8 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/5/25م لنظر الدعوى.
قا�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.الثامنة
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رقم.الدعوى:.9/19570/2015/02
تبليغ.باحل�صور

المدعية: �شركة فيفا البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
طريق   231 مبنى   740117700 ال�شخ�شي  الرقم   .NAZRUL ISLAM MONGAL MIAH
الر�شوم  مع  دينارًا   239.246 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  ال�شرقي.  الرفاع   949 مجمع   95

والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 8 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/5/25م لنظر الدعوى.
قا�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.الثامنة

رقم.الدعوى:.5/14955/2015/02
تبليغ.باحل�صور

 DAISY JOY  المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلتها �شناء محمد قا�شم بوحمود. المدعى عليه
CALLA PUDIQUET. الرقم ال�شخ�شي: 811242277. مبنى 2901 �شقة 21 طريق 59 مجمع 
359 الزنج. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 264.36 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب 

المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 8 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/5/25م لنظر الدعوى.
قا�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.الثامنة

رقم.الدعوى:.9/20008/2015/02
تبليغ.باحل�صور

 607 مبنى  عاقله.  عي�شى  �شبحي  ن�شال  ليزا  عليها:  المدعى  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
الر�شوم  مع  دينارًا   865.341 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  المنامة.   329 مجمع   2911 طريق 

والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 8 للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/5/25م لنظر الدعوى.
قا�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.الثامنة

رقم.الدعوى:.5/14888/2015/02
تبليغ.باحل�صور

عليه: جوزيف  المدعى  �شلمان.  اإبراهيم محمد  عي�شى  وكيله  المتحد.  الأهلي  البنك  المدعي: 
بونراج جتالر ندر. الرقم ال�شخ�شي: 201513206. مبنى 4132 �شقة 23 طريق 1873 مجمع 
الر�شوم والم�شاريف ومقابل  الدعوى: طلب مبلغ 281.339 دينارًا مع  المنامة. مو�شوع   318

اأتعاب المحاماة.
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لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 8 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/5/25م لنظر الدعوى.

قا�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.الثامنة
رقم.الدعوى:.7/02203/2016/02

تبليغ.باحل�صور
المدعية: �شركة بتلكو. المدعى عليها: فاطمة محمود عبداللطيف اأحمد. مبنى 206 طريق 102 
والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا  مبلغ 268.482  الدعوى: طلب  مو�شوع  المحرق.   216 مجمع 

ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 8 للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/5/25 لنظر الدعوى.
قا�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.الثامنة

رقم.الدعوى:.2/00852/2016/02
تبليغ.باحل�صور

 .JOWEL MOLLAH NANDU MOLLAH عليها:  المدعى  البحرين.  فيفا  �شركة  المدعية: 
مبنى 396 طريق 3710 مجمع 337 المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 216.73 دينارًا مع 

الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 8 للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/5/25 لنظر الدعوى.
قا�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.الثامنة

رقم.الدعوى:.2/02018/2016/02
تبليغ.باحل�صور

المدعية: �شركة زين البحرين. المدعى عليه: غ�شان فخري مو�شى خليل المعاني. مبنى 613 
�شقة 360 مجمع 929 الرفاع ال�شرقي. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 226.42 دينارًا مع الر�شوم 

والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 8 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/5/25 لنظر الدعوى.
قا�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.الثامنة

رقم.الدعوى:.2/02147/2016/02
تبليغ.باحل�صور

المدعية: �شركة زين البحرين. المدعى عليه: MUHAMMAD AFZAL. مبنى 626 طريق 1807 
والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   256.931 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  المنامة.   318 مجمع 

ومقابل اأتعاب المحاماة.
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لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 8 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/5/25 لنظر الدعوى.

قا�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.الثامنة
رقم.الدعوى:.3/02138/2016/02

تبليغ.باحل�صور
المدعية: �شركة زين البحرين. المدعى عليه: وليد قا�شم �شالح حيدرة العمري. مبنى 3732 
مع  دينارًا   433.687 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  ال�شرقي.  الرفاع   907 مجمع   2761 طريق 

الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 8 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/5/25 لنظر الدعوى.
قا�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.الثامنة

رقم.الدعوى:.9/02143/2016/02
تبليغ.باحل�صور

المدعية: �شركة زين البحرين. المدعى عليه: محمد ابراهيم عبداهلل عي�شى ال�شبيعي. مبنى 
421 طريق 412. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 265.994 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل 

اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 8 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/5/25 لنظر الدعوى.
قا�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.الثامنة

رقم.الدعوى:.3/02141/2016/02
تبليغ.باحل�صور

 .MARIA MILAGROS CAMACHO ELONA :المدعية: �شركة زين البحرين. المدعى عليه
مبنى 1035 طريق 1403 مجمع 721 جدعلي. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 233.826 دينارًا مع 

الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 8 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/5/25 لنظر الدعوى.
قا�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.الثامنة

رقم.الدعوى:.2/02360/2016/02
تبليغ.باحل�صور

 927 مبنى  الجازي.  فهد جارد عر�شان  ه�شام  عليه:  المدعى  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
طريق 2802 مجمع 72. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 741.538 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف 

ومقابل اأتعاب المحاماة.
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لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 8 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/5/25 لنظر الدعوى.

قا�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.الثامنة
رقم.الدعوى:.4/01997/2016/02

تبليغ.باحل�صور
المدعية: �شركة زين البحرين. المدعى عليه: ح�شين خالد ربيعه الدو�شري. مبنى 1065 طريق 
205 مجمع 555 البديع. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 160.606 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف 

ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 8 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/5/25 لنظر الدعوى.
قا�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.الثامنة

رقم.الدعوى:.9/01610/2016/02
تبليغ.باحل�صور

المدعية: �شركة مينا تيليكوم. المدعى عليه: اأحمد محمد �شالح مح�شن المنت�شر. مبنى 122 
�شقة 1 طريق 704 مجمع 207 المحرق. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 82.057 دينارًا مع الر�شوم 

والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 8 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/5/25 لنظر الدعوى.
قا�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.الثامنة

رقم.الدعوى:.4/20781/2015/02
تبليغ.باحل�صور

المدعية: �شركة البحرين للت�شهيالت التجارية. المدعى عليه: كور�س مظفر رزمجوئى
مبنى 1829 طريق 414 مجمع 804 مدينة عي�شى. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 522.547 دينارًا 

مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 8 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/5/16 لنظر الدعوى.
قا�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.الثامنة

رقم.الدعوى:.2/19597/2015/02
تبليغ.باحل�صور

 FOLA OLALEKAN عليها:  المدعى  التجارية.  للت�شهيالت  البحرين  �شركة  المدعية: 
FAMUYIWA. مبنى 192 �شقة 1 طريق 408 مجمع 704 �شلماباد. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

687.496 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
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لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 8 للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/5/16 لنظر الدعوى.

قا�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.الثامنة
رقم.الدعوى:.6/00251/2016/02

تبليغ.باحل�صور
�شلمان  جا�شم  محمد  جا�شم  عليه:  المدعى  التجارية.  للت�شهيالت  البحرين  �شركة  المدعية: 
عياد. مبنى 471 طريق 55 مجمع 463 الحجر. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 592.064 دينارًا 

مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 8 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/5/16 لنظر الدعوى.
قا�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.الثامنة

رقم.الدعوى:.2/01144/2016/02
تبليغ.باحل�صور

المدعية: �شركة زين البحرين. المدعى عليها: GLENN DOREGA BANTEGUI مبنى 2071 
مع  دينارًا   306.662 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  الغربي.  الرفاع   910 مجمع   1003 طريق 

الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 8 للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/5/16 لنظر الدعوى.
قا�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.الثامنة

رقم.الدعوى:.2/00057/2016/02
تبليغ.باحل�صور

�شقة 66  SALVATORE MARRONE. مبنى 1783  المدعى عليه:  بنك.  اآي  اأم  بي  المدعي: 
طريق 5715 مجمع 257 جزر اأمواج. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 2118.293 دينارًا مع الر�شوم 

والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 8 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/5/16 لنظر الدعوى.
قا�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.الثامنة

رقم.الدعوى:.8/02502/2016/02
تبليغ.باحل�صور

المدعية: �شركة زين البحرين. المدعى عليه: م�شعب ر�شا اأحمد. مبنى 4119 �شقة 17 طريق 
1173 مجمع 711 توبلي. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 272.544 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف 

ومقابل اأتعاب المحاماة.
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لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 8 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/5/16 لنظر الدعوى.

قا�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.الثامنة
رقم.الدعوى:.9/02491/2016/02

تبليغ.باحل�صور
المدعية: �شركة زين البحرين. المدعى عليه: MUHAMMAD RAZZAQ. مبنى 1669 طريق 
229 مجمع 302 المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 288.563 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف 

ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 8 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/5/16 لنظر الدعوى.
قا�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.الثامنة

رقم.الدعوى:.9/00805/2016/02
تبليغ.باحل�صور

مبنى 1421 طريق  الكردي.  �شبحي  �شالم  يزن  عليه:  المدعى  تيليكوم.  مينا  �شركة  المدعية: 
4428 مجمع 944 �شافره. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 73.667 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف 

ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 8 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/5/16 لنظر الدعوى.
قا�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.الثامنة

رقم.الدعوى:.9/02367/2016/02
تبليغ.باحل�صور

المدعي: بيت التمويل الوطني. المدعى عليه: ر�شا علي اأحمد مال اهلل. مبنى 46 طريق 4423 
مجمع 644 النويدرات. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 1040.78 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف 

ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 8 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/5/16 لنظر الدعوى.
قا�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.الثامنة

رقم.الدعوى:.9/02067/2016/02
تبليغ.باحل�صور

MD SIPON PATWARY مبنى 330 �شقة 11  المدعية: �شركة زين البحرين. المدعى عليه: 
الر�شوم  مع  دينارًا   252.281 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  المنامة.   302 مجمع   206 طريق 

والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
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لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 8 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/5/16 لنظر الدعوى.

قا�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.الثامنة
رقم.الدعوى:.6/02260/2016/02

تبليغ.باحل�صور
المدعية: �شركة زين البحرين. المدعى عليه: SUJAN MIAH ABU MIAH. مبنى 824 طريق 
213 مجمع 302 المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 252.618 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف 

ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 8 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/5/16 لنظر الدعوى.
قا�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.الثامنة

رقم.الدعوى:.1/01332/2016/02
تبليغ.باحل�صور

HAZEL BARANA TRINIDAD. مبنى 1042 �شقة 22  المدعية: �شركة فيفا. المدعى عليه: 
الر�شوم  مع  دينارًا   201.614 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  المنامة.   310 مجمع   1032 طريق 

والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 8 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/5/16 لنظر الدعوى.
قا�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.الثامنة

رقم.الدعوى:.9/02084/2016/02
تبليغ.باحل�صور

المدعية: �شركة زين البحرين. المدعى عليه: OMAR FARUK ABDUR RAHIM مبنى 1387 
الر�شوم  مع  دينارًا   245.734 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  المنامة.   307 مجمع   1293 طريق 

والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 8 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/5/16 لنظر الدعوى.
قا�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.الثامنة

رقم.الدعوى:.1/02075/2016/02
تبليغ.باحل�صور

 .RASHEDUL ISLAM ABDUR RAZZAK عليه:  المدعى  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
مبنى 392 طريق 290 مجمع 303 المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 249.911 دينارًا مع 

الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
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لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 8 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/5/16 لنظر الدعوى.

قا�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.الثامنة
رقم.الدعوى:.8/01351/2016/02

تبليغ.باحل�صور
المدعية: �شركة مينا تليكوم. المدعى عليه: KHAWAJA UMER SAEED. مبنى 480 طريق 
3308 مجمع 333 المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 66.133 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف 

ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 8 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/5/16 لنظر الدعوى.
قا�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.الثامنة

رقم.الدعوى:.9/00755/2016/02
تبليغ.باحل�صور

المدعية: �شركة زين البحرين. المدعى عليه: ERNESTO JR YAPJOCO GARCIA. مبنى 
1094 طريق 800 مجمع 308 المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 268.474 دينارًا مع الر�شوم 

والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 8 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/5/16 لنظر الدعوى.
قا�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.الثامنة

رقم.الدعوى:.1/02402/2016/02
تبليغ.باحل�صور

المدعية: �شركة بتلكو. المدعى عليه: اأحمد �شعيد �شالح نا�شر. مبنى 781 طريق 3317 مجمع 
932 الرو�شة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 130.336 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل 

اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 8 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/5/16 لنظر الدعوى.
قا�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.الثامنة

رقم.الدعوى:.5/02073/2016/02
تبليغ.باحل�صور

المدعية: �شركة زين البحرين. المدعى عليه: حمدي محمد اأحمد رزق. مبنى 1456 �شقة 13 
الر�شوم  مع  دينارًا   276.064 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  المنامة.   327 مجمع   2728 طريق 

والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
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لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 8 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/5/16 لنظر الدعوى.

قا�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.الثامنة
رقم.الدعوى:.9/01249/2016/02

تبليغ.باحل�صور
المدعية: �شركة بتلكو. المدعى عليه: CRYSTAL AMY JONES. مبنى 816 طريق 825 مجمع 
والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   236.181 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  الغربي.  الرفاع   908

ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 8 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/5/16 لنظر الدعوى.
قا�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.الثامنة

رقم.الدعوى:.8/03696/2016/02
تبليغ.باحل�صور

المدعية: �شركة التامين العربية ال�شعودية. وكيلها اأحمد عبدالحليم ماجد ال�شويحي. المدعى 
مو�شوع  المنامة.   302 مجمع   219 طريق   111 مبنى  الجلعوط.  العفين  ابراهيم  محمد  عليه: 

الدعوى: طلب مبلغ 1811.2 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 8 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/5/16 لنظر الدعوى.
قا�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.الثامنة

رقم.الدعوى:.7/01827/2016/02
تبليغ.باحل�صور

 683 مبنى  اهلل.  خلف  محمد  م�شطفى  �شريف  عليه:  المدعى  تيليكوم.  مينا  �شركة  المدعية: 
طريق 713 مجمع 807 مدينة عي�شى. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 148.86 دينارًا مع الر�شوم 

والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 8 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/5/16 لنظر الدعوى.
قا�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.الثامنة

رقم.الدعوى:.3/01376/2016/02
تبليغ.باحل�صور

المدعية: �شركة زين البحرين. المدعى عليه: عبدالمعز عبدالكريم عبدالحميد اإبراهيم مبنى 
593 طريق 5027 مجمع 450 المق�شع. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 1038.51 دينارًا مع الر�شوم 

والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
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لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 8 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/5/16 لنظر الدعوى.

قا�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.الثامنة
رقم.الدعوى:.9/01378/2016/02

تبليغ.باحل�صور
 12 �شقة   822 مبنى   .MOHAMMED AJAZ عليه:  المدعى  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
الر�شوم  مع  دينارًا  مبلغ 460.109  الدعوى: طلب  المحرق. مو�شوع  طريق 1613 مجمع 216 

والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 8 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/5/16 لنظر الدعوى.
قا�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.الثامنة

رقم.الدعوى:.5/01375/2016/02
تبليغ.باحل�صور

طريق   140 مبنى  المبارك.  خالد  اأحمد  نايف  عليه:  المدعى  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
5326 مجمع 553 البديع. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 108.05 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف 

ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 8 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/5/16 لنظر الدعوى.
قا�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.الثامنة

رقم.الدعوى:.1/01444/2016/02
تبليغ.باحل�صور

المدعية: �شركة زين البحرين. المدعى عليه: ZAHID SHAHZAD KHAN. مبنى 3625 �شقة 
155 طريق 1862 مجمع 318 المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 256.78 دينارًا مع الر�شوم 

والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 8 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/5/16 لنظر الدعوى.
قا�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.الثامنة

رقم.الدعوى:.5/01523/2016/02
تبليغ.باحل�صور

المدعية: �شركة زين البحرين. المدعى عليها: دعاء في�شل علي عمران نا�شر. مبنى 269 �شقة 
1 طريق 11 مجمع 1044 �شهركان. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 260.487 دينارًا مع الر�شوم 

والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
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لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 8 للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/5/16 لنظر الدعوى.

قا�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.الثامنة
رقم.الدعوى:.3/04228/2016/02

تبليغ.باحل�صور
للتطوير ذ.م.م.  اي�شت  ان بي ميدل  المدعى عليها: �شركة اف  تيليكوم.  المدعية: �شركة مينا 
مبنى 474 �شقة 331 طريق 1010 مجمع 410 ال�شناب�س. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 325.05 

دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 8 للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/5/16 لنظر الدعوى.
قا�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.الثامنة

رقم.الدعوى:.6/01528/2016/02
تبليغ.باحل�صور

المدعية: �شركة زين البحرين. المدعى عليه: مو�شى جعفر علي اأحمد. مبنى 494 طريق 117 
مجمع 701 توبلي. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 127.386 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل 

اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 8 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/5/16 لنظر الدعوى.
قا�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.الثامنة

رقم.الدعوى:.6/01528/2016/02
تبليغ.باحل�صور

المدعية: �شركة زين البحرين. المدعى عليه: مو�شى جعفر علي اأحمد. مبنى 494 طريق 117 
مجمع 701 توبلي. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 127.386 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل 

اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 8 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/5/16 لنظر الدعوى.
قا�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.الثامنة

رقم.الدعوى:.7/01620/2016/02
تبليغ.باحل�صور

المدعية: �شركة زين البحرين. المدعى عليه: ح�شن مبارك مرزوق ح�شن. مبنى 1793 طريق 
3451 مجمع 734 عالي. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 269.82 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف 

ومقابل اأتعاب المحاماة.
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لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 8 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/5/16 لنظر الدعوى.

قا�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.الثامنة
رقم.الدعوى:.2/21298/2015/02

تبليغ.باحل�صور
ال�شغيرين. مبنى 1421 طريق  �شالم  ليث مازن  عليه:  المدعى  تليكوم.  مينا  �شركة  المدعية: 
الر�شوم والم�شاريف  4428 مجمع 944 �شافره. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 73.6 دينارًا مع 

ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 8 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/5/16 لنظر الدعوى.
قا�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.الثامنة

رقم.الدعوى:.4/21297/2015/02
تبليغ.باحل�صور

المدعية: �شركة مينا تليكوم. المدعى عليه: DARIUS LAMAR STALLING. مبنى 4665 �شقة 
134 طريق 2468 مجمع 324 المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 74.43 دينارًا مع الر�شوم 

والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 8 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/5/16 لنظر الدعوى.
قا�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.الثامنة

رقم.الدعوى:.8/01379/2016/02
تبليغ.باحل�صور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلتها �شناء محمد قا�شم بوحمود. المدعى عليه: كريم محمود 
طه �شيد غنيم. الرقم ال�شخ�شي: 860728170. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 789.8 دينارًا مع 

الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/5/17 لنظر الدعوى.
قا�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.ال�صابعة.

رقم.الدعوى:.1/00519/2016/02
تبليغ.باحل�صور

 GARY المدعية: �شركة بتلكو. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه 
WILLIAM DIETRICH. الرقم ال�شخ�شي:630228760. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 302.47 

دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
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لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/5/17 لنظر الدعوى.

قا�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.ال�صابعة.
رقم.الدعوى:.6/01903/2016/02

تبليغ.باحل�صور
المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليها: 
فاطمة خليل �شند را�شد بن جفن. الرقم ال�شخ�شي: 950901415. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

1191.256 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/5/17 لنظر الدعوى.
قا�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.ال�صابعة.

رقم.الدعوى:.5/01330/2016/02
تبليغ.باحل�صور

المدعية: �شركة فيفا البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .801377749 ال�شخ�شي:  الرقم  العتيبي.  عبداهلل  �شعود  مبارك 

236.387 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/5/17 لنظر الدعوى.
قا�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.ال�صابعة.

رقم.الدعوى:.9/01338/2016/02
تبليغ.باحل�صور

المدعية: �شركة فيفا البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
AZAD MIAH ASHIK MIAH. الرقم ال�شخ�شي: 780152050. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

305.04 دنانير مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/5/17 لنظر الدعوى.
قا�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.ال�صابعة.

رقم.الدعوى:.9/01915/2016/02
تبليغ.باحل�صور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  ال�شخ�شي:700177388.  الرقم   .SHAHEED MEHMOOD

439.477 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
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لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/5/17 لنظر الدعوى.

قا�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.ال�صابعة
رقم.الدعوى:.3/01345/2016/02

تبليغ.باحل�صور
المدعية: �شركة مينا تليكوم. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليها: 
مو�شوع   691206899 ال�شخ�شي:  الرقم  براحمن.  بيدا  مورامبودي  ابراهيم  محمد  زينت 

الدعوى: طلب مبلغ 64 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/5/17 لنظر الدعوى.
قا�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.ال�صابعة

رقم.الدعوى:.6/01870/2016/02
تبليغ.باحل�صور

عليه  المدعى  اإبراهيم.  عبدالرحمن  را�شد  وكيله  المتحد.  الأهلي  البنك  المدعي: 
الجواز:  رقم   .780521439 ال�شخ�شي:  الرقم   .AMEENUDHEEN JAMALUDEEN

ومقابل  والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   473.912 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .A7577139
اأتعاب المحاماة.

     
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/5/17 لنظر الدعوى.
قا�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.ال�صابعة

رقم.الدعوى:.5/03305/2016/02
تبليغ.باحل�صور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
RINEESH KOORMAM KULANGARA. الرقم ال�شخ�شي:901124648

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 380.98 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/5/18 لنظر الدعوى.
قا�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.ال�صابعة
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رقم.الدعوى:.8/03293/2016/02
تبليغ.باحل�صور

 MOHAMMAD المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح التويجري. المدعى عليه
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  ال�شخ�شي:580400921  الرقم   .ABDUL BAREK SARKER

344.362 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/5/18 لنظر الدعوى.
قا�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.ال�صابعة.

رقم.الدعوى:.9/03289/2016/02
تبليغ.باحل�صور

خالد  عليه:  المدعى  التويجري.  �شالح  عبدالكريم  وكيلها  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .670453471 ال�شخ�شي:  الرقم  القراى.  اأحمد  عبدالرحيم 

309.008 دنانير مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/5/18 لنظر الدعوى.
قا�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.ال�صابعة

رقم.الدعوى:.5/03546/2016/02
تبليغ.باحل�صور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح التويجري. المدعى عليها: �شهى طلعت 
 104.688 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .941104087 ال�شخ�شي:  الرقم  محمود.  اهلل  خلف 

دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.    
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/5/18 لنظر الدعوى.
قا�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.ال�صابعة

رقم.الدعوى:.5/02767/2016/02
تبليغ.باحل�صور

 STEFANI اإبراهيم جعفر مكي. المدعى عليها  المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلتها زينب 
ANDREA BRUNILDA LATEGAN. الرقم ال�شخ�شي 860654605. مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ 282.452 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/5/18 لنظر الدعوى.
قا�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.ال�صابعة
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رقم.الدعوى:.1/03307/2016/02
تبليغ.باحل�صور

 MUHAMMAD المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح التويجري. المدعى عليه
 351.287 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .900151331 ال�شخ�شي:  الرقم   .SHER AFGAN

دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/5/18 لنظر الدعوى.
قا�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.ال�صابعة

رقم.الدعوى:.1/03291/2016/02
تبليغ.باحل�صور

 MUHAMMAD المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح التويجري. المدعى عليه
الر�شوم  مع  دنانير   307.654 الدعوى  مو�شوع   .830648410 ال�شخ�شي:  الرقم   .NASIR

والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/5/18 لنظر الدعوى.
قا�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.ال�صابعة

رقم.الدعوى:.2/03878/2016/02
تبليغ.باحل�صور

المدعية: الهيئة العامة للتاأمين الجتماعي. المدعى عليها: �شركة اتحاد الخليج للتاأمين مو�شوع 
الدعوى: طلب مبلغ 2099.629 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/5/19 لنظر الدعوى.

قا�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.ال�صابعة
رقم.الدعوى:.4/02731/2016/02

تبليغ.باحل�صور
الوداعي.  ها�شم  علوي  ها�شم  ال�شيد  وكيلها  التجارية.  للت�شهيالت  البحرين  �شركة  المدعية: 
المدعى عليه: ح�شين نا�شر ح�شين �شالم بن �شيهون. الرقم ال�شخ�شي: 810117568 مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ 871.133 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/5/18 لنظر الدعوى.
قا�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.ال�صابعة
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رقم.الدعوى:.6/03229/2016/02
تبليغ.باحل�صور

المدعي: بيت التمويل الوطني. وكيله علي محمد ح�شن ال�شيد كمال الدين. المدعى عليه جميل 
عبدالعبا�س يو�شف اأحمد النظيف �شاحب كراج هالف مون �شجل تجاري رقم 40346-2. رقم 
ال�شخ�شي: 770907245. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 1918.59 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف 

ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/5/18 لنظر الدعوى.
قا�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.ال�صابعة

رقم.الدعوى:.1/03727/2016/02
تبليغ.باحل�صور

 ARIF NOWSHAD :المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلها عبدالكريم التويجري. المدعى عليه
MIAH. الرقم ال�شخ�شي:840348533. مو�شوع الدعوى طلب مبلغ 700.994 دينار مع الر�شوم 

والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 7 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/5/22 لنظر الدعوى.
قا�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.ال�صابعة

رقم.الدعوى:.1/03193/2016/02
تبليغ.باحل�صور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح التويجري. المدعى عليه: ماهر علي 
عبداهلل محمد حجيري. الرقم ال�شخ�شي: 800610121. مو�شوع الدعوى 579.947 دينارًا مع 

الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 7 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/5/22 لنظر الدعوى.
قا�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.ال�صابعة

رقم.الدعوى:.9/03401/2016/02
تبليغ.باحل�صور

 KAMRUL المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح التويجري. المدعى عليه
ABU TALEB. الرقم ال�شخ�شي: 770127479. مو�شوع الدعوى طلب مبلغ 316.129 دينارًا 

مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
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لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 7 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/5/22 لنظر الدعوى.

قا�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.ال�صابعة
رقم.الدعوى:.7/03402/2016/02

تبليغ.باحل�صور
 PANDULA المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح التويجري. المدعى عليها
DEVENDRA RAJAPAKSHA. الرقم ال�شخ�شي:870633724. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

249.397 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 7 للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/5/22 لنظر الدعوى.
قا�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.ال�صابعة

رقم.الدعوى:.4/03233/2016/02
تبليغ.باحل�صور

المدعية: �شركة مينا تيليكوم. وكيلتها �شلمى عي�شى ح�شن الحايكي. المدعى عليها: نجمه جا�شم 
ح�شن عبداهلل. الرقم ال�شخ�شي: 670102164. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 80.067 دينار مع 

الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 7 للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/5/22 لنظر الدعوى.
قا�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.ال�صابعة

رقم.الدعوى:.7/03237/2016/02
تبليغ.باحل�صور

ح�شن  را�شيه  عليها:  المدعى  الحايكي.  عي�شى  �شلمى  وكيلتها  تيليكوم.  مينا  �شركة  المدعية: 
 93.101 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .860402410 ال�شخ�شي:  الرقم  قا�شم.  قمبر  محمد 

دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 7 للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/5/22 لنظر الدعوى.
قا�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.ال�صابعة

رقم.الدعوى:.7/02749/2016/02
تبليغ.باحل�صور

 POWER عليه:  المدعى  التويجري.  �شالح  عبدالكريم  وكيلها  بتلكو.  �شركة  المدعية: 
SYSTEM&CONSULTING. �شجل تجاري رقم: 02/054025. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

175.303 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
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لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 7 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/5/22 لنظر الدعوى.

قا�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.ال�صابعة
رقم.الدعوى:.8/03388/2016/02

تبليغ.باحل�صور
المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
NIHAT OZBEK. الرقم ال�شخ�شي: 861055179. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 387.32 دينارًا 

مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 7 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/5/22 لنظر الدعوى.
قا�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.ال�صابعة

رقم.الدعوى:.9/01339/2016/02
تبليغ.باحل�صور

المدعية: �شركة مينا تيليكوم. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
عبداهلل ح�شن علي ح�شين متروك. الرقم ال�شخ�شي: 840404514. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

530.333 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 7 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/5/22 لنظر الدعوى.
قا�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.ال�صابعة

رقم.الدعوى:.5/01134/2016/02
تبليغ.باحل�صور

اأحمد  اأمال  عليها:  المدعى  ح�شاني.  عبدالرحمن  عبداهلل  فريد  وكيلها  بنك.  �شيتي  المدعي: 
ح�شن بنى عطا. الرقم ال�شخ�شي: 830755101. رقم الجواز: M 193785. مو�شوع الدعوى: 

طلب مبلغ 2624.751 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 7 للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/5/22 لنظر الدعوى.
قا�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.ال�صابعة

رقم.الدعوى:.9/01048/2016/02
تبليغ.باحل�صور

المدعية: �شركة فيفا البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
FARHAD BORKUNTAZ OHAB BORKUNTAZ. الرقم ال�شخ�شي 860851699. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ 127.129 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
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لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 7 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/5/22 لنظر الدعوى.

قا�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.ال�صابعة
رقم.الدعوى:.9/00451/2016/02

تبليغ.باحل�صور
المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
الدعوى:  ال�شخ�شي:700183795 مو�شوع  الرقم   .ALAMGIR HOSSAIN CHOWDHURY

طلب مبلغ 254.517 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 7 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/5/22 لنظر الدعوى.
قا�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.ال�صابعة

رقم.الدعوى:.3/01426/2016/02
تبليغ.باحل�صور

المدعية: �شركة فيفا البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
SHOHEL MIAH TARA MIAH. الرقم ال�شخ�شي:841046670. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

219.77 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 7 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/5/22 لنظر الدعوى.
قا�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.ال�صابعة

رقم.الدعوى:.9/00828/2016/02
تبليغ.باحل�صور

 ARJUN عليه:  المدعى  ح�شاني.  عبدالرحمن  عبداهلل  فريد  وكيلها  بنك.  �شيتي  المدعي: 
KUMARAN KANDATH. الرقم ال�شخ�شي: 910511454. رقم الجواز: H5864645. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ 4130.049 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 7 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/5/22 لنظر الدعوى.
قا�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.ال�صابعة

رقم.الدعوى:.4/00784/2016/02
تبليغ.باحل�صور

المدعية: �شركة كريدي ماك�س. وكيلتها نبيلة ال�شيد علوي ال�شيد مجيد الماجد. المدعى عليه: 
مع  دينارًا   816.075 الدعوى  مو�شوع   .810566877 ال�شخ�شي:  الرقم   .KOUSIK PAUL

الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
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لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 7 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/5/22 لنظر الدعوى.

قا�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.ال�صابعة
رقم.الدعوى:.1/02612/2016/02

تبليغ.باحل�صور
المدعية: �شركة مينا تيليكوم. وكيليها ليلى جواد وطالل �شعبان. المدعى عليه: محمد قا�شم 
عودة العثامنه. الرقم ال�شخ�شي: 770811361. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 69.5 دينارًا مع 

الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/5/22 لنظر الدعوى.
قا�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.اخلام�صة

رقم.الدعوى:.2/02519/2016/02
تبليغ.باحل�صور

المدعى عليه: محمد رفعت  �شعبان.  ليلى جواد وطالل  وكيليها  تيليكوم.  �شركة مينا  المدعي: 
زاهر. الرقم ال�شخ�شي: 750461586. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 70.5 دينارًا مع الر�شوم 

والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/5/22 لنظر الدعوى.
قا�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.اخلام�صة

رقم.الدعوى:.9/02773/2016/02
تبليغ.باحل�صور

محمود  عليه:  المدعى  مكي.  جعفر  اإبراهيم  زينب  وكيلتها  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
محمد رفاعى عبدالمق�شود زايد. الرقم ال�شخ�شي: 800668510. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

261.998 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/5/22 لنظر الدعوى.
قا�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.اخلام�صة

رقم.الدعوى:.7/01262/2016/02
تبليغ.باحل�صور

 CHERYLANN VALDEZ :المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلتها �شناء بوحمود. المدعى عليه
مع  دينارًا   86.98 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .641003455 ال�شخ�شي:  الرقم   .SAMILIN

الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
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لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/5/22 لنظر الدعوى.

قا�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.اخلام�صة
رقم.الدعوى:.4/03040/2016/02

تبليغ.باحل�صور
 JOVITA REYES عليه:  المدعى  بوحمود.  �شناء  وكيلتها  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
CUENCA. الرقم ال�شخ�شي: 650721616. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 282.74 دينارًا مع 

الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/5/22 لنظر الدعوى.
قا�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.اخلام�صة

رقم.الدعوى:.5/02445/2016/02
تبليغ.باحل�صور

 NISAR عليه  المدعى  مكي.  جعفر  اإبراهيم  زينب  وكيلتها  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
AHMED. الرقم ال�شخ�شي: 861244702. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 281.238 دينارًا مع 

الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/5/22 لنظر الدعوى.
قا�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.اخلام�صة

رقم.الدعوى:.5/12011/2015/02
تبليغ.باحل�صور

 DONALD المدعية: �شركة بتلكو. وكيلتها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   571136915 ال�شخ�شي  الرقم   .CAMPBELL MACDONALD

230.545 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/5/22 لنظر الدعوى.
قا�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.اخلام�صة

رقم.الدعوى:.9/03056/2016/02
تبليغ.باحل�صور

محمد  عبداهلل  مريم  عليها:  المدعى  الحايكي.  �شلمى  وكيلتها  تيليكوم.  مينا  �شركة  المدعية: 
�شالم. الرقم ال�شخ�شي: 560143885. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 79.816 دينارًا مع الر�شوم 

والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
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لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/5/22 لنظر الدعوى.

قا�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.اخلام�صة
رقم.الدعوى:.5/02087/2016/02

تبليغ.باحل�صور
مو�شوع  اأثيوبيا  مطعم  عليه:  المدعى  التويجري.  عبدالكريم  وكيلها  بتلكو.  �شركة  المدعية: 

الدعوى: طلب مبلغ 252.258 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/5/22 لنظر الدعوى.
قا�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.اخلام�صة

رقم.الدعوى:.8/02306/2016/02
تبليغ.باحل�صور

 JOHNJIE المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعي: عبدالكريم التويجري. المدعى عليه
DEDELES VALLE. الرقم ال�شخ�شي: 810644410. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 248.627 

دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/5/22 لنظر الدعوى.
قا�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.اخلام�صة

رقم.الدعوى:.9/04409/2016/02
تبليغ.باحل�صور

المدعي: الهيئة العامة للتاأمين الجتماعي. وكيلها اأحمد محمد اأحمد. المدعى عليه: ا�شماعيل 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .430101244 ال�شخ�شي:  الرقم  فقيهي.  ا�شماعيل  نور  محمد 

650.518 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/5/18 لنظر الدعوى.
قا�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.اخلام�صة

رقم.الدعوى:.9/07505/2014/02
بيع.باملزاد.العلني

تعلن المحكمة ال�شغرى الرابعة عن و�شعها للبيع بالمزاد العلني العقار الم�شجل بموجب الوثيقة 
رقم 109376 المقدمات اأرقام 2000/415 ورقم 2003/11118 والمقدمة رقم 2006/15689 
والآيل ملكيته لكل من )1( عبدعلي اأحمد مح�شن الق�شاب ورقمه ال�شخ�شي 780017005 )2( 

اأفراح اأحمد الق�شاب �شد المدعى عليها جهاز الم�شاحة والت�شجيل العقاري.
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لذا فـاإن كل من لديه رغبة في المزاد على ال�شراء اأو المزايدة اأن يراجع الدلل �شعيد محمد 
الدو�شري هاتف رقم 38222577 اأو قلم كتاب المحكمة على اأن يبداأ ب�شعر مبلغ وقدره -/28957 
دينارًا وقد حددت المحكمة جل�شة 2019/5/9 لبدء المزايدة وذلك وفقا لتقرير هيئة الفرز. 

ليعلم.
قا�صي.املحكمة.ال�صغرى.الرابعة

رقم.الدعوى:.7/04405/2016/02
تبليغ.باحل�صور

المدعية: الهيئة العامة للتاأمين الجتماعي. وكيلها اأحمد محمد اأحمد. المدعى عليه   حمزة 
جا�شم اأحمد يو�شف. عبداهلل جا�شم اأحمد يو�شف. اأحمد جا�شم اأحمد يو�شف. خديجة جا�شم 
اأحمد يو�شف. بدريه جا�شم اأحمد يو�شف. رجاء جا�شم اأحمد يو�شف. غنيه جا�شم اأحمد يو�شف. 
فاطمة  يو�شف.  اأحمد  جا�شم  مريم  يو�شف.  اأحمد  جا�شم  اميره  يو�شف.  اأحمد  جا�شم  نعيمه 
والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا  مبلغ 549.269  الدعوى: طلب  مو�شوع  يو�شف.  اأحمد  جا�شم 

ومقابل اأتعاب المحاماة.
     

لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 3 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/5/18 لنظر الدعوى.

قا�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.الثالثة
رقم.الدعوى:.1/04263/2016/02

تبليغ.باحل�صور
المدعية: الدار لالإلكترونيات، علي عبداهلل علي الرا�شد البنعلي. وكيلتها طيبة اأحمد ايوب

المدعى عليه: محمد قائد عبده زامط. الرقم ال�شخ�شي: 770711162. مو�شوع الدعوى: طلب 
مبلغ 3078 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 3 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/5/17 لنظر الدعوى.

قا�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.الثالثة
رقم.الدعوى:.5/17581/2015/02

تبليغ.باحل�صور
المدعي: ح�شن ابراهيم ح�شن بدر. المدعى عليهما: هدى اإبراهيم ح�شن بدر. جمال ابراهيم 

ح�شن بدر. مبنى 137 طريق 1309 مجمع 813 مدينة عي�شى. مو�شوع الدعوى: فرز عقار
قد حددت  باأنها  اأعاله  المذكوران  عليهما  للمدعى   3 المدنية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا 

جل�شة 2016/5/18 لنظر الدعوى.
قا�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.الثالثة
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رقم.الدعوى:.9/20302/2015/02
تبليغ.باحل�صور

بي  �شركة  عليها:  المدعى  ثامر.  ح�شين  علي  وكيلها  ذ.م.م.  للخدمات  الأمل  �شركة  المدعية: 
دي �شي العالمية �س.�س.و. الرقم ال�شخ�شي: 56900-1. مبنى 1824 طريق 1453 مجمع 814 
مدينة عي�شى لمالكها ح�شان يو�شف اأحمد مطر. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 2992.5 دينارًا مع 

الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 3 للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/5/18 لنظر الدعوى.
قا�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.الثالثة

رقم.الدعوى:.5/01859/2016/02
تبليغ.باحل�صور

المدعي: محل ابو �شاجدة للهواتف. وكيلتها زينب الحايكي. المدعى عليه: ح�شين يو�شف علي 
اأحمد عي�شى. مبنى 189 طريق 3403 مجمع 634 المعامير. مو�شوع الدعوى طلب مبلغ 509 

دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 3 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/5/18 لنظر الدعوى.
قا�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.الثالثة

رقم.الدعوى:.1/17048/2015/02
تبليغ.باحل�صور

المدعى  ح�شاني.  عبدالرحمن  عبداهلل  فريد  وكيلها  للطباعة.  القب�س  دار  �شركة  المدعية: 
عليهم: قي�شر ممتاز محمد اأ�شرف. خادم غوري ركن الدين خدابخ�س. �شركة براكت�س كوربويت 
كومبوزنيكي�شن. مبنى 51 �شقة 20 طريق 385 مجمع 35. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 2673.5 

دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
حددت  قد  باأنها  اأعاله  المذكورين  عليهم  للمدعى   3 المدنية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا 

جل�شة 2016/5/18 لنظر الدعوى.
قا�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.الثالثة

رقم.الدعوى:.9/19861/2015/02
تبليغ.باحل�صور

المدعي: م�شنع البحرين للمفاتيح والإنارة. وكيلته دعاء اأحمد خليفة الع�شمي. المدعى عليها: 
المنامة.  الحكومة مجمع 315  �شارع  �شقة 31 طريق 336  مبنى 27  �شنيور.  �شركات  مجموعة 

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 4080 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
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لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 3 للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/5/18 لنظر الدعوى.

قا�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.الثالثة
رقم.الدعوى:.1/20192/2015/02

تبليغ.باحل�صور
اأبو �شاجدة للهواتف. وكيلته زينب الحايكي. المدعى عليه: ح�شين علي يو�شف  المدعي: محل 
اأحمد مهدي. مبنى 145 �شقة 11 طريق 55 مجمع 441 ال�شهلة الفوقية  مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ 460 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 3 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/5/18 لنظر الدعوى.
قا�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.الثالثة

رقم.الدعوى:.9/00618/2016/02
تبليغ.باحل�صور

المدعى عليها:  التويجري.  وكيلها عبدالكريم عبدالكريم  �شركة هاو�س مي ذ.م.م.  المدعية: 
تهاني اإبراهيم. الرقم ال�شخ�شي: 201600710. مبنى 1409 طريق 1127 مجمع 714 �شلماباد. 

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 1350 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 3 للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/5/18 لنظر الدعوى.
قا�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.الثالثة

رقم.الدعوى:.4/1065/2015/25
تبليغ.باحل�صور

المدعي: محمد عبدالرحيم الرفاعي. المدعى عليه: عادل عا�شور العمور. مو�شوع الدعوى: )1( 
الحكم بالزام المدعى عليه بان ي�شدد للمدعي مبلغ وقدره-/3168 دينارًا تعوي�شا عن مقابل 
ال�شتحقاق  تاريخ  بواقع 10% من  القانونية  الفائدة  و  العقد ولحين الخالء  بعد ف�شخ  النتفاع 
اتعاب  ومقابل  الم�شاريف  و  بالر�شوم  عليه  المدعى  بالزام  الحكم   )2( التام.  ال�شداد  وحتى 

المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 3 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/5/18 لنظر الدعوى.
قا�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.الثالثة
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رقم.الدعوى:.1/07815/2015/02
تبليغ.باحل�صور

اأحمد  اأحمد عبداهلل المناعي. وكيله ح�شين جعفر النها�س. المدعى عليهما  المدعي: دروي�س 
2648 مجمع  2044 طريق  �شقة   5720 مبنى  للمقاولت.  �شباح  ابراج  موؤ�ش�شة  محمد جا�شم. 
257 جزر اأمواج. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 450 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب 

المحاماة.
التحقيق  بانتهاء  اأعاله  المذكوران  عليهما  للمدعى   3 المدنية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا 

واأنها قد حددت جل�شة 2016/6/5 لنظر الدعوى.
قا�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.الثالثة

رقم.الدعوى:.5/21260/2015/02
تبليغ.باحل�صور

المدعية: الهيئة العامة للتاأمين الجتماعي. وكيلها جمال المال. المدعى عليها: �شركة مطعم 
كيناكي�شي. مبنى 109 طريق 432 مجمع 308 المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 374 دينارًا 

مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.     
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 3 للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/6/5 لنظر الدعوى.
قا�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.الثالثة

رقم.الدعوى:.9/20721/2015/02
تبليغ.باحل�صور

المدعية: الهيئة العامة للتاأمين الجتماعي. وكيلها جمال المال. المدعى عليها: مقاولت الدوحة 
الخ�شراء. الرقم ال�شخ�شي: 28755. مبنى 467 طريق 5511 مجمع 555 البديع ل�شاحبتها زهره 
�شلمان جا�شم فردان. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 3905.506 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف 

ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 3 للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/6/5 لنظر الدعوى.
قا�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.الثالثة

رقم.الدعوى:.7/02055/2016/02
تبليغ.باحل�صور

معيوف.  يو�شف  ب�شرى  وكيلته   .KANNAMPATH THAZHE KUNI AMMED المدعي: 
ال�شخ�شي:  الرقم   .SHIHAB HUDHEEN RAYA MARAK KARVEETTIL عليه:  المدعى 
790532417. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 1200 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب 

المحاماة.
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لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 3 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/6/5 لنظر الدعوى.

قا�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.الثالثة
رقم.الدعوى:.1/02190/2016/02

تبليغ.باحل�صور
العو�شي.  عبداهلل  �شالح  لولوة  وكيلتها  لالأعمال.  الجامعية  غزالة  ابو  طالل  كلية  المدعية: 
المدعى عليه: محمد طارق عبدالرحمن محمد علي. مبنى 3072 �شقة 13 طريق 2178 مجمع 
721 جدعلي. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 1942 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب 

المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 3 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/6/5 لنظر الدعوى.
قا�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.الثالثة

رقم.الدعوى:.9/02112/2016/02
تبليغ.باحل�صور

المدعي: جرانت ثورنتون – عبدالعال. وكيله محمد عي�شى علي كاظم التاجر. المدعى عليه: 
بالك اند وايت للديكور. مبنى 2895 طريق 1448 مجمع 1014 الهملة. مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ 500 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.     
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 3 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/6/5 لنظر الدعوى.
قا�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.الثالثة

رقم.الدعوى:.7/02511/2016/02
تبليغ.باحل�صور

المدعية: جامعة المملكة. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليها لبنى 
 1229 طريق   801 مبنى   .850803667 ال�شخ�شي:  الرقم  اإ�شماعيل.  محمد  ا�شماعيل  طارق 
والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   930 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  عي�شى.  مدينة   812 مجمع 

ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 3 للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/6/5 لنظر الدعوى.
قا�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.الثالثة
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رقم.الدعوى:.2/20085/2015/02
تبليغ.باحل�صور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
ASIM ASIF. الرقم ال�شخ�شي: 900620250. مجمع 318 المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

329.504 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 3 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/6/07 لنظر الدعوى.
قا�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.الثالثة

رقم.الدعوى:.6/02565/2016/02
تبليغ.باحل�صور

 safer عليه  المدعى  التويجري.  عبدالكريم  �شالح  عبدالكريم  وكيلها  بتلكو.  �شركة  المدعية: 
ط�شان.   407 مجمع   88 طريق   12 �شقة   55 مبنى   .international marketing consultancy

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 303.438 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 3 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/6/07 لنظر الدعوى.
قا�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.الثالثة

رقم.الدعوى:.1/02514/2016/02
تبليغ.باحل�صور

توفيق  عليه  المدعى  التويجري.  عبدالكريم  �شالح  عبدالكريم  وكيلها  بتلكو.  �شركة  المدعية: 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  مجمع975.   1622 طريق   816 مبنى  مرهون.  محمد  علي  محمد 

322.731 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 3 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/6/7 لنظر الدعوى.
قا�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.الثالثة

رقم.الدعوى:.4/19646/2015/02
تبليغ.باحل�صور

 HASIBUL المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلتها �شناء محمد قا�شم بوحمود. المدعى عليه
HASAN LATE KHADEM. الرقم ال�شخ�شي: 831050020. مبنى 1088 طريق 321 مجمع 

ومقابل  والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   51.52 مبلغ    طلب  الدعوى:  مو�شوع  المنامة.   303
اأتعاب المحاماة.
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لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 3 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/6/7 لنظر الدعوى.

قا�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.الثالثة
رقم.الدعوى:.1/04442/2016/02

تبليغ.باحل�صور
المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلتها زينب ابراهيم جعفر مكي. المدعى عليه: ريا�س جا�شم 
ابراهيم محمد الجا�شم. مبنى 2455 �شقة 21 طريق 4443 مجمع 944 �شافره مو�شوع الدعوى: 

طلب مبلغ 508.652 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 3 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/6/7 لنظر الدعوى.
قا�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.الثالثة

رقم.الدعوى:.1/02769/2016/02
تبليغ.باحل�صور

 JAMNAS عليه  المدعى  مكي.  جعفر  ابراهيم  زينب  وكيلتها  البحرين.  زين  �شركة  المدعي: 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  المنامة.   304 مجمع   381 طريق   141 مبنى   .OTHAYOTH

259.613 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 3 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/6/7 لنظر الدعوى.
قا�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.الثالثة

رقم.الدعوى:.4/02549/2016/02
تبليغ.باحل�صور

ابراهيم جعفر مكي. المدعى عليها: �شاره علي  البحرين. وكيلتها زينب  المدعية: �شركة زين 
الدعوى:  �شناب�س مو�شوع  �شقة 11 طريق 817 مجمع 408  العرادي. مبنى 512  ح�شن جا�شم 

طلب مبلغ 272.091 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 3 للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/6/7 لنظر الدعوى.
قا�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.الثالثة

رقم.الدعوى:.9/02501/2016/02
تبليغ.باحل�صور

 MASUD عليه  المدعى  مكي.  جعفر  ابراهيم  زينب  وكيلتها  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
المنامة. مو�شوع  UZZAMAN PRINCE AHAMMAD. مبنى 534 طريق 3513 مجمع 335 

الدعوى: طلب مبلغ 288.135 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
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لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 3 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/6/7 لنظر الدعوى.

قا�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.الثالثة
رقم.الدعوى:.9/00952/2016/02

تبليغ.باحل�صور
 MAXIMO عليه  المدعى  مكي.  جعفر  ابراهيم  زينب  وكيلتها  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
JR YU DURAN. مبنى 192 �شقة 9 طريق 58 مجمع 358 الزنج. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

337.199 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 3 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/6/7 لنظر الدعوى.
قا�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.الثالثة

رقم.الدعوى:.1/01203/2016/02
تبليغ.باحل�صور

 MOBARAK المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلتها زينب ابراهيم جعفر مكي. المدعى عليه
الدعوى:  مو�شوع  المحرق.   202 مجمع   1015 طريق   302: مبنى   .HOSSAIN AJGAR ALI

طلب مبلغ 299.514 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 3 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/6/7 لنظر الدعوى.
قا�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.الثالثة

رقم.الدعوى:.1/00455/2016/02
تبليغ.باحل�صور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
MOHAMMAD RUHUL AMIN MIAH. مبنى 3464 طريق 3360 مجمع 308 المنامة. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ 257.992 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 3 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/6/07 لنظر الدعوى.
قا�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.الثالثة

رقم.الدعوى:.7/00662/2016/02
تبليغ.باحل�صور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
MD JAHIDURRAHMAN BHUIYAN. مبنى 175 �شقة 32 طريق 520 مجمع 213 المحرق. 

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 296.85 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
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لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 3 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/6/7 لنظر الدعوى.

قا�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.الثالثة
رقم.الدعوى:.9/00769/2016/02

تبليغ.باحل�صور
المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
عي�شى.  مدينة   809 مجمع   14 طريق   3678 مبنى   .HOSSAIN MIAH ABUL HASHEM

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 243.421 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
     

لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 3 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/6/07 لنظر الدعوى.

قا�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.الثالثة
رقم.الدعوى:.3/00941/2016/02

تبليغ.باحل�صور
المدعية: �شركة فيفا البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
جا�شم اأحمد �شويخات. مبنى 687 �شقة 11 طريق 4212 مجمع 342 المنامة مو�شوع الدعوى: 

طلب مبلغ 291.155 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 3 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/6/7 لنظر الدعوى.
قا�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.الثالثة

رقم.الدعوى:.9/01243/2016/02
تبليغ.باحل�صور

المدعية: �شركة فيفا البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
MANKATA KIZZENCHERRY SUNIL NAIR. مبنى 4526 �شقة 11 طريق 783 مجمع 907 

الرفاع ال�شرقي. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 198 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب 
المحاماة.

لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 3 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/6/07 لنظر الدعوى.

قا�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.الثالثة
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رقم.الدعوى:.1/01993/2016/02
تبليغ.باحل�صور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
في�شل ح�شن خوجلى �شعيد. مبنى 1554 طريق 5536 مجمع 555 البديع مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ 654 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 3 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/6/7 لنظر الدعوى.
قا�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.الثالثة

رقم.الدعوى:.9/20753/2015/02
تبليغ.باحل�صور

 Arab عليه  المدعى  التويجري.  عبدالكريم  �شالح  عبدالكريم  وكيلها  بتلكو.  �شركة  المدعية: 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  قاللي.   252 مجمع   14 طريق   47 مبنى   .future contracting

375.637 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 3 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/6/7 لنظر الدعوى.
قا�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.الثالثة

رقم.الدعوى:.2/03654/2016/02
تبليغ.باحل�صور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليها: 
LATHIKA LALITHA. مبنى 3284 �شقة 16 طريق 461 مجمع 304 المنامة. مو�شوع الدعوى: 

طلب مبلغ 232.167 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 3 للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/6/7 لنظر الدعوى.
قا�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.الثالثة

رقم.الدعوى:.4/00011/2016/02
تبليغ.باحل�صور

المدعى  التويجري.  عبدالكريم  �شالح  عبدالكريم  وكيلها  البحرين.  فيفا  �شركة  المدعية: 
عليه: ABDUL AZIZ. مبنى 433 طريق 5311 مجمع 553 البديع. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

411.404 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 3 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/6/7 لنظر الدعوى.
قا�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.الثالثة
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رقم.الدعوى:.5/00243/2016/02
تبليغ.باحل�صور

�شركة  عليها  المدعى  التويجري.  وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم  بتلكو.  �شركة  المدعية: 
عبدالرحمن  ح�شيبو  ل�شاحبها  المنامة   319 901 مجمع  14 طريق  �شقة   8 مبنى  كوم.  جلوب 
فقيهي. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 1502.169 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب 

المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 3 للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/6/7 لنظر الدعوى.
قا�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.الثالثة

رقم.الدعوى:.2/00303/2016/02
تبليغ.باحل�صور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
�شامي عبداهلل ح�شن عوده. مبنى 247 �شقة 22 طريق 336 �س .ب 5055 مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ 660.005 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
حددت  قد  باأنها  اأعاله  المذكور  عليه  للمدعى   3 المدنية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا 

جل�شة2016/6/07 لنظر الدعوى.
قا�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.الثالثة

رقم.الدعوى:.9/00366/2016/02
تبليغ.باحل�صور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
مو�شوع  المحرق.   209 مجمع   919 طريق   21 �شقة   309 مبنى  ال�شياد.  م�شعد  نجيب  محمد 

الدعوى: طلب مبلغ 204.967 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 3 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/6/07 لنظر الدعوى.
قا�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.الثالثة

رقم.الدعوى:.9/00448/2016/02
تبليغ.باحل�صور

اآمنه  عليها  المدعى  التويجري.  عبدالكريم  �شالح  عبدالكريم  وكيلها  بتلكو.  �شركة  المدعية: 
مو�شوع  عي�شى.  مدينة   810 مجمع   1001 طريق   2225 مبنى  بوعلي.  ح�شن  محمد  ابراهيم 

الدعوى: طلب مبلغ 437.479 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
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لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 3 للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/6/7 لنظر الدعوى.

قا�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.الثالثة
رقم.الدعوى:.5/02090/2016/02

تبليغ.باحل�صور
المدعية: �شركة مينا تيليكوم. وكيلتها ايمان خالد علي را�شد بوهيله. المدعى عليه   عبداهلل 
محمد يو�شف ح�شن المرباطي. مبنى 1322 �شقة 1111 طريق 3. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

120.01 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 3 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/6/7 لنظر الدعوى.
قا�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.الثالثة

رقم.الدعوى:.2/11604/2010/02
تبليغ.باحل�صور

ال�شيد �شلمان  الدار لالإلكترونيات. وكيلتها وجيهة علي عبدالح�شين. المدعى عليه:  المدعية: 
 208 مجمع   825 طريق   625 مبنى   .790506009 ال�شخ�شي:  الرقم  ح�شين.  عبداهلل  �شعيد 
اأتعاب  ومقابل  والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   812 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  المحرق. 

المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 1 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/5/19 لنظر الدعوى.
قا�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.الأولى

رقم.الدعوى:.3/20501/2015/02
تبليغ.باحل�صور

المدعى  الدو�شري.  البنغدير  وكيلها خالد خليفة  ال�شيد محمد عي�شى ماجد.  نعيمة  المدعية: 
عليها: ARA ALBERT KHATCHERIAN. الرقم ال�شخ�شي 630736863. مبنى 1649 �شقة 
الر�شوم  مع  دينار   4700 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  المنامة.   324 مجمع   2427 طريق   10

والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 1 للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/5/19 لنظر الدعوى.
قا�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.الأولى
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رقم.الدعوى:.2/19664/2015/02
تبليغ.باحل�صور

محمد  عليه:  المدعى  حميد.  اأحمد  ايوب  اأحمد  طيبه  وكيلتها  لالإلكترونيات.  فاريا  المدعية: 
 1211 مجمع   1116 طريق   1057 مبنى   .880117559 ال�شخ�شي:  الرقم  الفالح.  وي�س  فالح 
مدينة حمد. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ  1222 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب 

المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 1 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/5/19 لنظر الدعوى.
قا�صي.املحكمة.ال�صغرى.املدنية.الأولى



197
العدد: 3259 - الخميس 28 أبريل 2016

اإعالنات.اإدارة.اأموال.القا�صرين

اإعالن.2015/23
اأبو قوة   اأحمد ح�شن محمد من �شكنة  املتوفى جمعة  اأن كل من له طلب على  للعموم  نعلن 
ويحمل رقم �شكاين 390025526، اأو يدعي باإرث اأو دين يف تركته، عليه اأن يقدم طلبًا كتابيًا اإلى 
الإدارة خالل خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر الإعالن يف اجلريدة الر�شمية، وبعدها �شوف لن 
تقبل الإدارة اأي اإدعاء يقدم اإليها يف هذا ال�شاأن، كما اأن الذي يكون مدينًا للمتوفىاملذكور اإعالم 

الإدارة بدينه متكينًا ل�شداده واإبراءًا لذمته منه، ليعلم.
رئي�س.ق�صم.اجراءات.الرتكات

اإعالن.2015/57
نعلن للعموم اأن كل من له طلب على املتوفى اأحمد عبا�س علي موهون من �شكنة جد حف�س 
ويحمل رقم �شكاين 710034881، اأو يدعي باإرث اأو دين يف تركته، عليه اأن يقدم طلبًا كتابيًا 
اإلى الإدارة خالل خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر الإعالن يف اجلريدة الر�شمية، وبعدها �شوف 
لن تقبل الإدارة اأي اإدعاء يقدم اإليها يف هذا ال�شاأن، كما اأن الذي يكون مدينًا للمتوفى املذكور 

اإعالم الإدارة بدينه متكينًا ل�شداده واإبراءًا لذمته منه، ليعلم.
رئي�س.ق�صم.اجراءات.الرتكات.

اإعالن.2016/95
اأن كل من له طلب على املتوفى �شباح محمد عبدالرحمن محمد، من �شكنة  نعلن للعموم 
الرفاع ال�شرقي ويحمل رقم �شكاين 620204443، اأو يدعي باإرث اأو دين يف تركته، عليه اأن يقدم 
طلبًا كتابيًا اإلى الإدارة خالل خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر الإعالن يف اجلريدة الر�شمية، 
اأن الذي يكون مدينًا  اإليها يف هذا ال�شاأن، كما  اإدعاء يقدم  اأي  وبعدها �شوف لن تقبل الإدارة 

للمتوفى املذكور اإعالم الإدارة بدينه متكينًا ل�شداده واإبراءًا لذمته منه، ليعلم.
رئي�س.ق�صم.اجراءات.الرتكات.

اإعالن.2016/96
نعلن للعموم اأن كل من له طلب على املتوفى عدنان محمد �شالح عبداهلل، من �شكنة الب�شيتني 
ويحمل رقم �شكاين 560202520، اأو يدعي باإرث اأو دين يف تركته، عليه اأن يقدم طلبًاً كتابيًا 
اإلى الإدارة خالل خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر الإعالن يف اجلريدة الر�شمية، وبعدها �شوف 
لن تقبل الإدارة اأي اإدعاء يقدم اإليها يف هذا ال�شاأن، كما اأن الذي يكون مدينًا للمتوفى املذكور 

اإعالم الإدارة بدينه متكينًا ل�شداده واإبراءًا لذمته منه، ليعلم.
رئي�س.ق�صم.اجراءات.الرتكات
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اإعالن.2016/97
نعلن للعموم اأن كل من له طلب على املتوفى مبارك عبداهلل علي عنرب، من �شكنة الرفاع 
ال�شرقي ويحمل رقم �شكاين 600104982، اأو يدعي باإرث اأو دين يف تركته، عليه اأن يقدم طلبًا 
كتابيًا اإلى الإدارة خالل خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر الإعالن يف اجلريدة الر�شمية، وبعدها 
�شوف لن تقبل الإدارة اأي اإدعاء يقدم اإليها يف هذا ال�شاأن، كما اأن الذي يكون مدينًا للمتوفى 

املذكور اإعالم الإدارة بدينه متكينًا ل�شداده واإبراءًا لذمته منه، ليعلم.
رئي�س.ق�صم.اجراءات.الرتكات

اإعالن.2016/98
نعلن للعموم اأن كل من له طلب على املتوفى جمعة يو�شف ها�شم نا�شر، من �شكنة اجلنبية 
ويحمل رقم �شكاين 590101382، اأو يدعي باإرث اأو دين يف تركته، عليه اأن يقدم طلبًا كتابيًا 
اإلى الإدارة خالل خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر الإعالن يف اجلريدة الر�شمية، وبعدها �شوف 
لن تقبل الإدارة اأي اإدعاء يقدم اإليها يف هذا ال�شاأن، كما اأن الذي يكون مدينًا للمتوفى املذكور 

اإعالم الإدارة بدينه متكينًا ل�شداده واإبراءًا لذمته منه، ليعلم.
رئي�س.ق�صم.اجراءات.الرتكات

اإعالن.2016/100
�شند  �شكنة  من  محمد،  ح�شني  غلوم  نعيمة  املتوفاة  على  طلب  له  من  كل  اأن  للعموم  نعلن 
وحتمل رقم �شكاين 620706740، اأو يدعي باإرث اأو دين يف تركتها، عليه اأن يقدم طلبًا كتابيًا 
اإلى الإدارة خالل خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر الإعالن يف اجلريدة الر�شمية، وبعدها �شوف 
لن تقبل الإدارة اأي اإدعاء يقدم اإليها يف هذا ال�شاأن، كما اأن الذي يكون مدينًا للمتوفاة املذكورة 

اإعالم الإدارة بدينه متكينًا ل�شداده واإبراءًا لذمته منه، ليعلم.
رئي�س.ق�صم.اجراءات.الرتكات.

اإعالن.2016/101
نعلن للعموم اأن كل من له طلب على املتوفى عبداهلل اأحمد محمد مرتوك، من �شكنة امل�شلى 
ويحمل رقم �شكاين 450018504 ، اأو يدعي باإرث اأو دين يف تركتها، عليه اأن يقدم طلبًا كتابيًا 
اإلى الإدارة خالل خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر الإعالن يف اجلريدة الر�شمية، وبعدها �شوف 
لن تقبل الإدارة اأي اإدعاء يقدم اإليها يف هذا ال�شاأن، كما اأن الذي يكون مدينًا للمتوفى املذكور 

اإعالم الإدارة بدينه متكينًا ل�شداده واإبراءًا لذمته منه، ليعلم.
رئي�س.ق�صم.اجراءات.الرتكات..
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اإعالن.2016/105
اأحمد جا�شم عا�شور، من �شكنة قاليل  اأن كل من له طلب علىاملتوفى جمال  نعلن للعموم 
ويحمل رقم �شكاين 590009443، اأو يدعي باإرث اأو دين يف تركته، عليه اأن يقدم طلبًا كتابيًا اإلى 
الإدارة خالل خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر الإعالن يف اجلريدة الر�شمية، وبعدها �شوف لن 
تقبل الإدارة اأي اإدعاء يقدم اإليها يف هذا ال�شاأن، كما اأن الذي يكون مدينًا اإلى املتوفى املذكور 

اإعالم الإدارة بدينه متكينًا ل�شداده واإبراءًا لذمته منه، ليعلم.
رئي�س.ق�صم.اجراءات.الرتكات.

اإعالن.2016/106
�شكنة عراد   باقرد، من  را�شد  املتوفى محمد محمد  له طلب على  اأن كل من  للعموم  نعلن 
ويحمل رقم �شكاين 550116214، اأو يدعي باإرث اأو دين يف تركته، عليه اأن يقدم طلبًا كتابيًا 
اإلى الإدارة خالل خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر الإعالن يف اجلريدة الر�شمية، وبعدها �شوف 
لن تقبل الإدارة اأي اإدعاء يقدم اإليها يف هذا ال�شاأن، كما اأن الذي يكون مدينًا للمتوفى املذكور 

اإعالم الإدارة بدينه متكينًا ل�شداده واإبراءًا لذمته منه، ليعلم.
رئي�س.ق�صم.اجراءات.الرتكات.
.

اإعالن.2016/107
�شكنة  من  زياد،  اأبو  عبدالقادر  علي  محمد  علىاملتوفى  طلب  له  من  كل  اأن  للعموم  نعلن 
الرفاع الغربي ويحمل رقم �شكاين 550137203، اأو يدعي باإرث اأو دين يف تركته، عليه اأن يقدم 
طلبًا كتابيًا اإلى الإدارة خالل خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر الإعالن يف اجلريدة الر�شمية، 
اأن الذي يكون مدينًا  اإليها يف هذا ال�شاأن، كما  اإدعاء يقدم  اأي  وبعدها �شوف لن تقبل الإدارة 

للمتوفىاملذكور اإعالم الإدارة بدينه متكينًا ل�شداده واإبراءًا لذمته منه، ليعلم.
رئي�س.ق�صم.اجراءات.الرتكات.

اإعالن.2016/108
نعلن للعموم اأن كل من له طلب علىاملتوفى عبا�س ح�شن عبداهلل حبيل، من �شكنة مدينة 
حمد ويحمل رقم �شكاين 610033921، اأو يدعي باإرث اأو دين يف تركته، عليه اأن يقدم طلبًا كتابيًا 
اإلى الإدارة خالل خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر الإعالن يف اجلريدة الر�شمية، وبعدها �شوف 
لن تقبل الإدارة اأي اإدعاء يقدم اإليها يف هذا ال�شاأن، كما اأن الذي يكون مدينًا للمتوفىاملذكور 

اإعالم الإدارة بدينه متكينًا ل�شداده واإبراءًا لذمته منه، ليعلم.
رئي�س.ق�صم.اجراءات.الرتكات.
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اإعالن.2015/109
نعلن للعموم اأن كل من له طلب على املتوفى عبداهلل �شعد اأحمد الدو�شري، من �شكنة البديع 
ويحمل رقم �شكاين 690401620، اأو يدعي باإرث اأو دين يف تركته، عليه اأن يقدم طلبًا كتابيًا 
اإلى الإدارة خالل خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر الإعالن يف اجلريدة الر�شمية، وبعدها �شوف 
لن تقبل الإدارة اأي اإدعاء يقدم اإليها يف هذا ال�شاأن، كما اأن الذي يكون مدينًا للمتوفى املذكور 

اإعالم الإدارة بدينه متكينًا ل�شداده واإبراءًا لذمته منه، ليعلم.
رئي�س.ق�صم.اجراءات.الرتكات.
.

اإعالن.2015/110
�شكنة  من  يو�شف،  علي  ال�شعيد  الدين  بهاء  املتوفى  على  طلب  له  من  كل  اأن  للعموم  نعلن 
الرفاع ال�شرقي ويحمل رقم �شكاين 550808477، اأو يدعي باإرث اأو دين يف تركته، عليه اأن يقدم 
طلبًا كتابيًا اإلى الإدارة خالل خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر الإعالن يف اجلريدة الر�شمية، 
اأن الذي يكون مدينًا  اإليها يف هذا ال�شاأن، كما  اإدعاء يقدم  اأي  وبعدها �شوف لن تقبل الإدارة 

للمتوفى املذكور اإعالم الإدارة بدينه متكينًا ل�شداده واإبراءًا لذمته منه، ليعلم.
رئي�س.ق�صم.اجراءات.الرتكات.

اإعالن.2015/112
نعلن للعموم اأن كل من له طلب على املتوفى �شلمان عبا�س �شلمان ح�شن، من �شكنة املنامة 
ويحمل رقم �شكاين 690046588، اأو يدعي باإرث اأو دين يف تركته، عليه اأن يقدم طلبًا كتابيًا 
اإلى الإدارة خالل خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر الإعالن يف اجلريدة الر�شمية، وبعدها �شوف 
لن تقبل الإدارة اأي اإدعاء يقدم اإليها يف هذا ال�شاأن، كما اأن الذي يكون مدينًا للمتوفى املذكور 

اإعالم الإدارة بدينه متكينًا ل�شداده واإبراءًا لذمته منه، ليعلم.
رئي�س.ق�صم.اجراءات.الرتكات.

اإعالن.2015/113
�شكنة  الزاكي، من  املتوفى جابر محمد عبدالعظيم  له طلب على  اأن كل من  للعموم  نعلن 
املنامة ويحمل رقم �شكاين 550220518، اأو يدعي باإرث اأو دين يف تركته، عليه اأن يقدم طلبًا 
كتابيًا اإلى الإدارة خالل خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر الإعالن يف اجلريدة الر�شمية، وبعدها 
�شوف لن تقبل الإدارة اأي اإدعاء يقدم اإليها يف هذا ال�شاأن، كما اأن الذي يكون مدينًا للمتوفى 

املذكور اإعالم الإدارة بدينه متكينًا ل�شداده واإبراءًا لذمته منه، ليعلم.
رئي�س.ق�صم.اجراءات.الرتكات.


